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WSTIJP

Wywiad wojskowy Drugiej Rzcczypospolitej najnklywniejsza; dzialal-

nosc prowadzil przeciwko Rosji Sowieckiej i Niemcom. Niemal przez dwa-

dziescia lat z wiQkszym jednak natezeniem podejmowano przcdsiQWzieda

wywiadowcze wobec wschodniego sasiada. Wynikalo lo z wiekszego zagro-

zcnia plynacego zc Wschodu, ktore ntrzymywalo sic; przez wiele lat. Nie bylo

ono wymyslem elit politycznych czy czynnikow wojskowych, lecz wynikalo

z obiektywnych ocen polozenia geopolilycznego Polski 1
.

W ocenacli tych brano przede wszystkim pod mvagc; konsekwencje prze-

wrotu bolszcwickiego w Rosji i agresywua, polityke. sowiecka., zmierzajaca.

do „eksportu" rewohicji. Wyrazcm tych tendencji bylo utworzenie pod-

czas wojny polsko-sowieckiej 1920 r. w Biatymstoku rzadu komunistycznego

(Tymczasowy Komitct Rewolucyjny Polski) i tlziatalnosc Komunistycznej

Partii Polski (KPP). W jednej z analiz, powst.alej w Oddziale II Naczelnego

Dowodztwa WP 13 X 1920 r., stwierdzono: ,,paiistwo polskie musi sprzyjac

ruchom zwalczaj^cym bolszewizm, gdyz tryumf tego ostatnicgo wewnaXrz

Rosji bylby najgrozniejszyni i wieeznie zawieszonym nad naszymi glowami

niobczpieczeiistwem" 3
. Nie tnniej wazne bylo postQpnjacc zblizenie miedzy

bolszewicka; Rosja. a Niemcami. Na eweiitnalnosc sowiccko-niemieckiego so-

juszu wojskowego zwiacal uwage; juz 10 VI 1920 r. mjr Doguslaw Miedziri-

ski, pclniacy obowiazki szefa Oddzialtt II Mitiisterstwa Spraw Wojskowych

(MSWojsk.). Przewidywal wowczas, zc Polska moze stac sic; „kozlem ofiar-

nym tcgo sojuszu" 3
.

Poznicjszc analizy polozenia Polski wskazywaly na ulrzymywanie si?

niebezpieczeristwa zarowno ze strony ZSR.S, ktorego poteticjal wojskowy

stale wzrasta.l, jak i Niemiec. Oprocz licztiycli argunientow natury politycz-

nej i wojskowej istnialy takze przyczyny todmiczno-organizacyjne uzasad-

niajace prowadzenie intensywnego wywiadu przeciwko ZSRS, stosujac spe-

cyficzne metody i wydatkujac wie.kszy budzct na. tc?i rel.

Porownania potencjaht wojennego, dokonywanc w latarh 1922-1933,

wykazywaly jednoznacznie, ze zagrozeme ze strony Posji Sowieckiej bylo

wigksze od nicmieckicgo nawet w wypadkn iidzielenia Polsce poniocy wojsko-

wej przcz Runiunig. Przygotowywane na polccenie d'eneralnego Inspektora



Sil Zbrojnych warianty rozwoju dziataii wojcnnych przewidywaly mozliwosci

ataku przez ZSRS, jak i Niemcy, a takze wspolne uderzcnie tyrli paristw. Ten
ostatni wariant, w okresie poprzcdzajacyni wojne. naszc wladzc polityczrie

i wojskowe uznaly za maio prawdopodobny pomimo licznyrh ostrzezeii ze

strony Oddzialu II. W konsekwencji agresja sowiecka 17 wrzesnia 1939 r.

byta niemal calkowitym zaskoczeniom zarowno dla spoleczenstwa, jak i sil

zbrojnych.

Czy mozna bylo przewidzied agresje, Zwiazku Sowieckiogo? Czy Od-
dztai II dysponowal lepszym rozpozuaniem wscliodnicgo sasiada niz nasi

sojusznicy? Czy wywiad na Wschdd w latacli poprzedzajacych wybuch wojny
rzeczywiscie nie istnial, jak twierdzono wkrotcc po kainpanii wrzesniowej?

Proba odpowiedzi na tc i inne nasuwajace sie. pylanta oraz zamiar uka-

zania caloksztaitu wysilkdw naszego wywiadu podejmowanych przeciwko

ZSRS jest zasadniczym celem tego opracowania. Zamicrzeiiicm autora bylo

skoncentrowaniesitj na dzialalnosci R.eferatu „Wsc]i6<l" i przedstawienie jego

prac organizacyjnych, stosowanych mctod zdobywania informacji, a takze

oceu i wykorzystanin pozyskanych wiadomosci przez czynniki politycznc

i wojskowe.

Stan badan nad tym probleincm przedstawia sic. mnicj niz skromnie.

O ile w wypadku zmagari z wywiadem niomieckini powstalo dotychczas

kilka. opracowari i rdznego rodzaju publikacji dotyczax.vcli dzialalnosei na-

szego wywiadu wobec zachodntego sasiada. to w zakresie wywiadu na Rosje.

brak jest dotad takiej ksiaiki4 . Tylko nieliezne pracc podojinnj^, w do-

datku fragmentarycznie, zagadnicuia zwiazanc z prowadzeniom wywiadu
przeciwko ZSRS. Kilka. publikacji dotyczy tzw. akcji protnetcjskiej, polega-

jaccj na wspieraniu nierosyjskich ugnipowari niepodlcgtosciowych licznych

narodow wchodzacycli w sklad ZSRS i tylko czesciowo wiaze sie; z intere-

st)jvym ninie zagaduieniem. Podobnie jest w przypadkn prac dotyczacych

oclnony granicy wschodniej. Charakterystyrznajest rowniez niezmiernie ni-

kia liczba wspomnieri i relacji dotyczacych dzialalnosei wywiadu polskiego

w Rosji Sowieckiej, a takze sowieckiego w Polsce. Wynikalo to z sytuacji

politycznej, w ktorej Polska znalazla sie. po II wojnie swiatowej. Przej^cie

wladzy przez komunistow i utrata niepodleglosci spowodowaiy, iz publiko-

wanie prac na ten temat w PRL bylo niemozliwe, za,s osoby przebywaj^ce na

emigracji, a uczestnicza.ee niegdys w dzialaniach wywiadowczych i kontrwy-

wiadowczyeh, wolaly zachowac milczenie. W zwiazku z powyzszym niniejsza

praca oparta jest przede wszystkim na inaterialach ziodlowych.

Wbrew spotykanyin dotychczas poghplom, ze akta naszego wywiadu

zostaly w calosci lub w wiekszej czesci zniszczone we wrzesniu 1939 r. udo-

stc.pniane obecnie archiwalia swiadczii o zachowaniu podstawowych doku-

inentow. W okresie wojny znajdowaty si'; one w rekarh memirckich i byly

poddawane wnikliwym analizom. Swiadcza. o tym odnalezione fragmenty

opracowari niemieckich archiwistow, ktore powstawaty na uzytck Abwehry.

Wiekszosd akt Oddzialu II znajdowala si? w filii nicniiockiego Cen-

tralnego Archiwum Wojskowcgo w Poczdamie majacoj .siedzibe. w Oliwie.
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W 1915 r. akta te wraz z iititymi matcrialami Wojska Polskiego zostaly

przejcte przez ZSRS. .Jedynic rzesc tych dokumentow, gldwnie akta Ge-

neralnego Inspektoratu Sit Zbrojnych, przckazano wowczas do Centratnego

Arrliiwum Wojskowego w Warszawic. \V 106-1 r. zostata przywicziona z Rosji

dalsza czesc archiwaliow. Wickszosc z nir.li trafila do Centralnego Archiwum

MSW, a pozostale znalazty sie w Centralnym Archiwum Wojskowym.

Jednakze w archiwach rosyjskich nadal znajdujc sit; wide cennych doku-

mentow Oddziahi II dotyczacycli miedzy iiinymi plarowek wywiadowczych

Referatu „Wscli6d". Archiwalia te przez lata stuzyly stronic sowieckiej jako

materia) operacyjny. Ze wzglcdu na tnulny nadal do nidi dostep. w pracy nie

wykorzystano dokumentow Oddziatu II znajdujaeydi sig w Moskwie. Wy-
pada miec nadzicje, ze polskie wladze zajnnijace sie gromadzeniem, prze-

chowywaniem a takze reewakiiacja. polskirli materialdw arcliiwalnych, nie

zapomna; o tym zbiorze, i zc kiedys zgodnic z piawem zoslanie on zwrdcony

Rzeczypospolitcj Polskiej.

Sposrod wykorzystanych przez aiitora akt, najistotnie'jsze znaczenie

miaty zespoly: Aktazasadnicze Oddziahi II, Wydzial Wywiadowczy, Referat

,,Wscliod", Akta plarowek wywiadowczych na terenic ZSRS i paristw sasia-

dujacych, Akta attaches wojskowych, Samodzielny Referat ,,Rosja". Uzu-

pctniaja. je dokumenty zgromadzone w Archiwuni Strazy Granicznej w K?-

trzynic, Centralnym Arrliiwum Wojskowym oraz Arrliiwum Akt Nowych.

Matcrialy te sa. w wiekszej czesci nickomplotno. pozwalajo. jednak odtworzyc

zarowno strukturc naszego wywiadu na ZSRS.jak i jego Iniikcjoiiowanic oraz

cfekty.

Najwieccj trudnosci sprawia dokminnio oceny ostat tiinj fazy dziatalnosci

Oddziatu II, poniewaz materialy wywiadowcze z tego okresu. zc wzgledu na

swa. przydatnosc, znajdowaly si? w dyspozyrji Kwatcry Gldwttcj i prawdo-

podobnie zostaly w znacznym stopnhi zniszrzone w okresie poprzedzajacym

ewakuacje. do Ruinunii. Luke, te. uzupetniaja. rzcsciowo opublikowane w Lon-

dynic koinunikaty informacyjne Oddziahi II Sztabii N'aczclnego Wodza po-

wstalc od 1 do 17 wrzesnia 1939 r.
5

Niekorzystny wplyw na podejmowane obecnie hadania ma ksztalto-

wana przez wiele lat w PRL opinia o Oddziale II, a szczegolnie R.eferacie

..Wsrliod". Myla.ce sa. zwtaszcza tezy o nadmiernycli kompetencjach szefa

Oddziatu II i podlegicgo inn aparatu lub rzekoniyrli rozgrywkach miedzy

oficorami Referatu „Ws<rlidd'' i „Zncli6d" Wydzialu Wywiadowczego. Poza

nicktdrymi pracami liistorykow krajowycli, trndencyjme przedstawiajijcymi

role wywiadu w realizarji polityki wewncjtrzfioj II Rzeczypospolitej, znaczny

wplyw na powstanic niewtnsriwego obrazn Oddziahi II micli oficerowie wra-

cajacy z einigracji wktdlce po wojnic i przygotowujary na zadanic dwezc-

snych wladz — czesto pod presja.— lelacjc na temat dziatalnosci wywiadu 6
.

Zbyt surowe, a. czesto nicprawdziwe, oceny i opinio zawiera, powstale

wkrdtce po zakoriczeiiiu wojny obronncj, oprarowntiio ])ptk. dypl. Lndwika

Sadowskicgo, wykorzystane w wielu piihlikacjacli poswi^ronych Oddzia-

lowi IP

.



Nieliczne opublikowane relacje i wspomnienia ofircrow polskiego wy-
wiadu dotycza. jedynie fragmentow dzialalnosci przeciwko ZSRS. Wydane
ostatnio w Chicago wspomnienia Wladyslawa Michniewicza kierujqcego kil-

komaplacdwkami Rcferatu „W" sn poswi^cone wycinkowi jego dzialalnosci,

glownie aferze „MOR-Trust"8
. Zawieraj^ one jcduak zbyt diizo kontrowersyj-

nych lub jednostTonnych opinii nie popartycli dowodami zrddtowymi. Drak
dostgpu do archiwow wywiadu ZSRS uniemozliwia potna, wcryfikacje. licz-

nych zarzutow stawianych przez Michniewicza oficcrom Oddzialn II a zwla-

szcza Referatowi „Wsch6d". Calkowicic odmienne ophite na temat dzialal-

nosci Oddzialu II na kicrunku wschodnim zawieraja. opublikowane ostatnio

wspomnienia Waclawa Jcdrzejewicza, jednego z tworcdw polskiego wywiadu
przeciwko ZSRS9

.

Alitor zasadniczy nacisk w swej pracy polozyl tia okres 1921-1939.

W zwiqzku z przygotowywana. monografia, dotyczaca. dzialaii polskiego wy-

wiadu w okresie konfliktu polsko-bolszcwickiego, lata 1919-1920 zostaiy po-

traktowane pobieznie,

Znkres niniejszej pracy, obejmujacy geneze;, slntkturc, central! Od-
dzialn II, organizacjc- i dziatahiosc placowek wywindowczyrh Rcferatu

„Wsclidd", wspolprace. z innymi wywiadami, przeciwdziatanic wywiadowi
ZSRS oraz efekty rozpoznania, zinusil atitora do pominiccia niektorych pro-

blemow. Tylko fragmentarycztiie przedstawiono dziatalnosc kontrwywiadu
polskiego, poswiecajac najwiecej uwagi przedsiewzicriom ofeiisywnym. Ze
wzglejdu na brak odpowicdnich materialow nie nkazano dzialalnosci Biura

Szyfrow. Swiadomie niewiele uwagi poswiccono prncom podejmowanym
przez Ekspozyture. nr 2 w rantach akcji prometejskioj 10

. Nie iiwzgledniono

dzialalnosci Rcferatu „Wschod" na terenie Czechoslowacji, gdyz nie wiazala

s\q ona bezposrednio z wywiadem prowadzonyni przeciwko ZSRS. Autor nie

zajmowal siq rowntez ocena, sytuacji ])olitycznej, spoleczncj i gospodarczej

ZSRS, uwazajac, ze jest to temat na oddzielna; ksiazki?. Nie ulega wa,tpli-

wosci, ze kazde z podj^tych zagadnieii mozc bye przedmiotem odr^bnego

opracowania. Atitora interesowalajednak przede wszystkim infillracjastruk-

tur wojskowych Rosji Sowieckicj i temii temntowi poswiccil tq prac?. Autor
zywi nadzieJQ, ze uchybienia te spotkaja. sie; ze zroznmienictn czytelnikow,

oraz ze wniesie skromny wklad w dzielo wzbogacenia liistoriografii wojsko-

wosci, w szczegolnosci w zakresie organizacji i dzialalnosci wywiadu Drugiej

Rzeczypospolitej.

Alitor wyraza podziekowanic wszystkim, ktdrzy przyczynili sic. do po-

wstania tego opracowania, a szczegolnie Pawlowi Juzwic — za okazana, po-

moc, cenne uwagi i sugestie; a takze pracownikom Contralncgo Archiwum
Wojskowego i pozostalych archiwow wymietiionycli w hibliografii.
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R o z d z i a 1 I

STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE CENTRALI WYWIADU
PRZECIWKO ROSJI SOWIECKIEJ

a. Geneza wywiadu wojskowego na Rosj?

Utwoizenie wojskowych shizb wywiadowrzych Drugicj Rzeczypospolitej

poprzedzila kilkuletnia dzialalnosc siatck kouspirnrvjnycli organizacji nie-

podleglosciowycli. Ich strtiktura i zasady fimkcjonowniiia, dostosowane do

pannja.cych wowczas warnnkdw, potrzeb i mozliwosn. iitnulnialy zachowa-

nic pelnej konspiracji. Pomimo to dostarczaly one nic tylko cenne wiadomo-

sci polityczne i wojskowe polskim osiodkom niepodloglosciowym, ale rdw-

nicz ulatwily pdzniejsza, budowe; placdwck wywiadowczyrli na tcrenie Rosji.

W organizacjach tycli zdobywato doswiadczente wielu pdzniejszych oficerow

Oddzialu II
1

.

Poczatki dzialalnosci wywiadowczej i koiUrwywiadowczcj przeciwko Ro-

sji zostaly podjete w przededniu I wojny swiatowj. gdy .Idzcf Pilsudski

zawarl umow? z austriackinii wladzami wojskowyini. Prace przygotowaw-

cze przewidywaly dzialalnosc dywersyjno-wywiadowrza, prowadzona. przez

Zwiazek Walki Czynnej (ZWC). Jednnkze pievwsze dni wojny wykazaly, iz

zadania te ze wzgledu na trudnosci oiganizacyjne i brak dosuindczenia prze-

kraczaly mozliwosci powstajacych siatek wywiadowrzych.

Sztab Gene-rainy Austro-Wegier krytyrznie orenil dzialalnosc prowa-

dzona. przez ZWC, wobec tego Pilsudski rozpoczal rokowania z Niemcami.

Zgodnie- z postanowieniami innowy z 10 X 19M r.. zawartcj z dowddz-

twcm IX armii niemieckiej, shizba wywiadowcza. Polskicj Organizacji Na-

rodowej miala regularnie informowac nievmeckie dowddztwo o rosyjskich si-

lad) stojacych w Warszawie i okolicy, jak rownira podawac wszclkie iinie

wiadomosci mogace mice znacze-nie dla dowddztwa nicmieckiego. Zadania te

miaty realizowac siatki konspirayjne tajne-j organizacji wojskowej. Z inicja-

tywy Adama Koca, oiicera „Strzelca", i czloiika ZWC Karola Rybasiewicza,

ofirc-ra Dnizyn Strzcleckicli, zorganizowano od 6 do SIX 19M r. w Warszawie

zobranie poroziimiewawcze przedstawicicli ot)ii organizacji i ntworzoim Pol-

ska. Organizacji Wojskowa; (POW). Organizacja ta, ktdrcj gldwnym celem

bylo uzyskanic niepodleglosci Polski, podporzadkowala sic. komeiulantowi

1 Brygady Legiondw ,). Pilsudskiemn, i rozpoczcjla iiitnisywna budowe. sicci

organizacyjnej okrc;gow i obwoddw.
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13 X 1914 r. Pilsndski wysfal do Warszawy jako koTnrn<laiita POW
ppor. Tadeusza Zuliriskirgo. W opracowancj przez tego oficora dcklaracji

obowiazujacej kazdego wst-epiijacego do tej organizarji, wskazano Rosje. jako
glowncgo wroga Polski. Sice POW byla tworzona na tcrcnarli wszyslkich

zaborow,

Juz w sierpniu 1914 r. zostala u tworzona w Kijowie tajna organizacja]

o krypt. „Diiiepr". Zatozyeic-lem jej byl Jdzef Bromirski „,Iot". Po petrak-/

tacjach Bromirskiego z Tadcnszem Zuliiiskim „Roman Barski" organizacja'

„Dniepr" zostala podporzaelkowana Komcndzie Naczelnej POW w WarszaJ
wie. J

W mic;dzyczasie w Pctersburgu, z inirjatywy naczelnika miejscowego
„Soko1a", Franciszka Ska^pskiego, powstala koinenda POW. W listopadzie

1914 r. nawiazal on wspdlpracc; z Zuliriskini. a nastcpnic zostal przez niego
mianowany komendantem POW nad Newn,.

W celu tisprawnicnia siatok kotispiracyjiiych w Bosji kijowski „Dniepr"
w koticu 1915 r. podporzadkowano komcndzie POW w Pctersburgu. Na tym
tip zaczejy powstawac rozdzwieki miedzy nroiuirskiiti a Skupskim. Poniewaz
w grudniu 1916 r. Sli^pski zazadal podporzadkowaida. sobie osrodka kijow-

skiego, Bromirski doprowadzil do utworzonia niezaleziicj Komcndy Naczel-

ncj POW na Ukraine. Sicdziby komend okregowych znajdowaly sie wow-
czas w Kijowie, Zytomierzu, Odcssie, Ilnmaiiin, Bcidyrzowic, Bialej Cerkwi
i Saratowie. Bezposredisia, lqcznosY z Warszawa. nawiazano joduak dopicro
w I ntym 1918 r.

Na tcrenie Wilna takze powstaly wkrdtce po wybiiclm wojuy picrwsze

komorki konspiracyjne, kldre rozwinejy swn. dzialalnosc dopiero po przyby-
ciu w Iutym 1915 r. emisariusza Piisndskiego Eugcninxza Dobaczcwskiego,
majaecgo rozkaz powolar konspiracjc; wojskowa. na Litwic i Biaiorusi.

Wydarzenia. rcwolncyjne w Rosji spowodowaly aktywizacjc; siatek kon-
spiracyjnych fnnkcjoniijacydi na wschodzie. Jdzef Pilsndski jeszcze przed re-

presjami, jakie dotkncJyPOW i obdz nicpodleglosciowy zo strony Niemcdw,
przekazal Boguslawowi Switck-Miedziriskieimi, czlonkowi „Ko!iwenUi" (Ko-
lcktywny osrodek decyzyjny dla lurliu niepodleglosciowego. ktdry mi at za-

sta.pic aresztowanego przcz Niemcdw J. Piisndskiego) szczegdlowc instrnkeje

dotyczace pracy w Rosji. Mianowany komendantem naczelnytn na Ukraine,

i Rosje. (KN-3) Miedziriski zdolal dotrzee do K'ijowa dopicro w Intym 1918 r.

wraz z towarzyszacymi inn kpt. Leopoldctn Lisem-Kula i kpt. Tadcnszem
Schaetzclem. Pozyskiwnno wdwezas zwlaszcza. infonnarje pozwalajq.ee oce-

nic kiminki i intensywnosc przeniian zncliodzaeych w Hosji oraz wynikajacy
z tiich stan zagiozenia dla odrarizajacrj sic Polski.

Osrodki POW fiinkcjonujaee na tcrc-nie Rosji, majare iiprawiiicnia ko-

mend okregowych, zostaty podporz^dkowanc Komr-ndzie Naczelnej nr 3
w Kijowie^VV calcj strnktnrzo POW, od Koinendy Naczclncj poprzez okregi
az do obwodow, wsz<;dzic fnnkejonowaly komorki wywiadowczo realiznj^ce

zadania zlccanc przez rcnt.ralc^Vywiad POW kierowany przoz Konrada Li-

bickiego „Bnyno", wiosna 1915 r. zbicral i przekazywai przez kurierki infor-
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macje o nieprzyjacielu do Sztabu I Rrygady Legiondw. Zadania te spoczcjy

gldwnie 11a barkach kobiet. W pracacli wywiadowczycli stopniowo uczestni-

czyly wszystkie komdrki organizacyjne POW. Zdobywane iuformacje doty-

cza.ce sytuacji na zapleczu frontu, ruchach wojsk rosyjskicli, intcnsywnosci

iiaplywu ranuych i ich samopoczuciu, a takze o nastrojach w armii trafialy

do odpowiednich komdrek wywiadowczycli paristw ccntralnycli 3
.

Wydarzenia wojcnnc przyspieszyly rozwdj konspiracji Polskiej Organi-

zarji Wojskowej. Wraz z naplywem nowycli czlonkdw zmienilo sie. nie tylko

oblicze polityczne konspiracji, modyfikacji mnsialy nice formy organizacyjne

i stnikturapodziemia. Dane wywiadowcze byly niczbc;dne przy podejmowa-

nin dzialari dywersyjnycli, a takze do rozpoznauia poszczcgdlnych obiektdw

i nstalania sit przeciwnika w ramacb planowanej pnwszecliticj akcji anty-

okupacyjnej. W tym coin gromadzono informacjo dotycza.ce rozlokowania

oddziatdw, liuii konmtiikacyjnych, srodkow lacznosci, tnozliwosci manewru

i fortyfikacji.

W pazdzierniku 1917 r. kicrownictwo nad rncliem nicpodloglosciowym,

po aresztowaniu przcz Niemcdw Jdzefa Pilsndskiego. przeja.1 Edward Rydz-

-Smigly. Standi on rdwniez na czele POW. Nasta,pily ziniany programowe

w POW. Celem organizacji nie byla odtad wylacznie watka z Rosja, o nie-

podleglosc Polski, lecz walkao niepodleglosc Folski bcz wymic-niania wroga.

W ten sposdb ostrze POW zwidcone zostalo rdwniez przcciwko paristwom

ccntralnym. W tym czasie nadano POW nowa. forme; organizacyjna,, dziela.c

ja. na trzy Komendy Narzclno: KN 1 obejmowala tcrcny bylcgo Kidlestwa

Kongresowego, KN 2 byla. Galicje., KN 3 Ukraine i 'nine jednostki organiza-

cyjne na Wschodzie3 .

' .lednoczesnie trwala rozbndowa siatck konspiracyjnycli . W Rosji robiono

to inaczej niz w Krdlestwie i Galicji, gdzie starano sic ogarnac wplywami

cale terytorinm. U wsclioduiego zaborcy siatki rozbudowywano ,,wyspowo".

Uzaleznione to bylo od wielkosci skupisk polski ch. Praca POW na Ukrai-

nie i w Rosji koncentrowala si? na dzialaniach wywiadowczycli i dywersyj-

t
nych, natomiast celem Komend Naczclnych nr 1 i 2 bylo przojerie wtadzy.

~W koricu czerwea 1918 r., po odwolanin do Warszawy Roguslawa. Miedziri-

skicgo, ustalono wspdlnic z Liscm-Kul^. i Ignacym Mntnszewskhn charakter

dalszych prac POW na Ukrainie i w Rosji^Przewidiijac mozliwosc inwazji

bolszewickicj na Polske., postanowiono nie likwidowac siatck konspiracyj-

nycli po odzyskaniu niepodlegtosci'1

. Wkrdtce okazalo si«j, ze dc-cyzja ta byla

w pclni uzasadniona.^

W drugiej polowie 1918 r. rozpocz^to organizowanic rcgularnej sieci

komend okrejgowych. Utworzono je w Odessie, Ploskirowie, Zytomierzu,

Winnicy, Rdwnem, Miiisku, Moskwie, Charkowie i Kijowie, ktdry stal si?

jednym z najwiekszych osrodkdw polskicgo ruclm wojskowego na Wscho-

dzie. W czerweu bylo w tym ostatnim micscie kilka tysiecy zolnieizy pol-

skicli pochodzacych z formacji rosyjskicli, niemieckidi i anstriackich. Oprdcz

Komendy Naczelnej POW i agend liniowo-bojowycli finikcjonowala tu Ko-

menda Placu, Biuro Kwateninkowe oraz IntendentiiicV'.
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Polska Organrzacja Wojskowa (KN-3) przeprowadzila wide akcji dy-

wersyjnych. W koncti lata 1918 r. zawarto umowe- z pplk, St. Aulairem (szef

wywiadu wojsk francuskich w Rumunii) w sprawie nie wypuszczania armii

niemieckiej z Ukrainy. W cia.gu niemal dwdcli miesicry wysadzono dwadzie-

scia siedem mostdw kolcjowyth, kilka skladdw i prorliowni, zorganizowano

rowniez kilka wysta.pieri chiopskich 6
.

W pracy konspiracyjnej POW czynny udzial braly kobiety. Kilkuletnia

praca w konspiracji, liczne podrdze po Rosji, wykonywanic- doraznych zadari

wywiadowczych, wylonily wide kobiet dobrze przygotowanych do dziaial-

nosci w najtnidniejszych warunkach. Jedna z nidi, llalina Nowacka, 27 XII
1918 r. wyjechala do Warszawy jako kurierka Oddziatu VI Informacyjnego
NDWP. Z jej wspomnieri wynika, iz kobiety z sekcji kurierskicj KN-3 odby-
waly podrdze do miast, w ktdrych mialy siedzihy komendy okregowe Polskiej

Organizacji Wojskowej. Po powrocie skladaly raporty zawierajace rowniez

informacje wywiadowcze uzyskane w czasie podrdzy 7
.

Na podkreslenie zastuguje dzialalnosc Wandy T.angertdwny, ktdra w
kwictniu 1918 r. wsta.pila do POW w Kijowic. Od poczfjlkn wykazywala nie-

zwykle zdolnosci w prowadzeniu wywiadu. Z wyrdznieniem tikoriczyta kurs

wywiadowczy, a nastejmie objda kierownictwo wywiadu miejscowego. Zaj-

mowala sit; rowniez szkoleniem wywiadowczym w pin tonic kobiecym. Pro-

wadzivc dzialalnosc wywiadowczy, przeprowadzila kilka smiatycli akcji roz-

poznaja.c skiad, liczebnosc sztabdw oraz oddzialdw bolszcwickich.W marcu
1919 r. podjeja sie, trndnej misji nawi^zania lacznosn z krajem. Ruch ko*

lejowy na calcj prawobrzeznej Ukrainie by! wowczas przerwany. Wykonala
rozkaz odbywaja,c pieszo drogc, z Kijowaprzra Korostcii i Sarin' do kraju. Po
drodze zebrala cenne informacje o oddzialach zgromadzonych w Korosteniu

i Owruczu oraz na odcinku Sarny-Rdwne. Do lipca 1919 r, kilkanaicie razy

przckraczala linig frontu, zdobywajac jednorzesnie wartosciowc informacje

wywiadowcze8 .

Przeludnienie Kijowa wymagalo wzmozonej pracy zwlaszcza sekcji mie-

szkaniowej, paszportowej i saniarytai'iskicj. Udzielnnio poinocy zolnierzom

na duza, skale^ vtlatwiato przenikanie do sialek konspiracyjnych agentdw
WCzK. W okresie poprzedzaja^eym odzyskanie niepodleglosci wiekszosc ko-

morek POW na Ukrainie rozbito. Bez wiekszych znkldceri natomiast dzia-

lala konspiracja Polskiej Organizacji Wojskowej na obszaracli kozackich nad
Donem i na Kaukazic.

Utworzenie centralnycli instytucji wojskowycli w kraju sprawilo, ze juz

w grudniu rozpoczQto odbudowe. organizacji konspiracvjnycli na terenie Ro-
sji, ale juz na innych zasadach. Akcja ta bytn zvviazana z tworzeniem polskiej

siatki wywiadowczej na VVsdiodzic. Czlonkowie odbudowywancj organiza-

cji wcideni zostali do Wojska Polskiego, a odtworzona Komenda Naczelna
(KN-3) w Kijowie przeksztalcila sie^ w ekspozytur? Narzelncgo Dowodztwa
WP na Ukrainie. Na przntoinie 1918/1919 r. nowe sialki dywersyjno-wywia-
dowcze podlcgle wojsku zostaly utworzone na terenie llialonisi, Wilenszczy-

zny, Rosji i Galicji Wscbodniej.
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b. Organizacja i dzialalnosc Oddzialu II Naczelnego
Dowodztwa Wojska Polskiego (1918-1921)

Utworzenie Oddzialu II Sztabu Gcneralnego WP poprzcdzila dzialal-

nosc centralnych komorek wywiadu i kontrwywtadu wojskowcgo, ktorych za-

sadnicze zadania, pomimo wielokrotnych rcorganizacji, uie ulcgty wiekszym
zmianom. Istotnym wydarzeniem bylo powolatiie 11a mocy dckretu Rady Re-
gencyjnej z 25 X 1918 r. Wydzialu II Informacyjnego Polskiego Sztabu Ge-
rtcralncgo. W rzeczywistosci powstal on kilka dni wczesnicj, o czym swiadcza.

zapisy w dziennikii korespondencyjnym Sztabu Generalnego. Wynika z nich,

iz Sztab Generalny istnial w tiieznanej blizcj formie orgatiizacyjnej w ramach
Komisji Wojskowcj przy Departamcncic Wojny Tymczasowej Rady Stanu.

Wedlug najwczesniejszego schematu organizacyjnrgo z polowy pazdzier-

nika 1918 r., zatwierdzonego przez mjr. Wlodzimierza Zagorskiego, Sztab

Generalny dziclil si? na szesc wydzialow. Ponadto w jego skiad wchodzily

Zandarmeria Polowa i Komisja Kasowa. Wydzial Infonnacyjny byl wymie-
niony wdwezas na drugim miejscu. Do jego zadaii nalezalo: Stadium armii

obcycli i ich literatury wojskowej. Sluzba wywiadowcza ofensywna i defen-

sywna. Oddzialy polskic zagranica,. Biulctyiiy mocarstw obcycli. Podawauie
do wiadomosci konipetentnycli wladz wiadomosci wojskowyrh i politycznych

osciennych paiistw. Attaches wojskowi. Szyfry".

W WydziaJe Informacyjnym powstaly niebawem wyspecjalizowane ko-

mdrki orgauizacyjne prowadza.ee wywiad na Wschod. Na pocza.tku listopada
'

1918 r. skladal si? on z siedmin sekeji. Pierwszym jego szefem byl mjr Mie-
czyslaw Mackiewicz. Sekcja,- 1, zajinujaca sit; stmliinn armii obcych, kierowal

rtm. Karol Anders. Natomiast Sekcja II Sluzba Wywiadowcza podlegala sze-

fowi wydzial u mjr. Mackiewiczowi. Nalezy podkreslic, iz na pierwszym miej-

scii wsrdd zadari zlecanych tej sekeji wymtoniono organizowanic wywiadu na
Wschod (Rosja, Litwa, Bialorns, Ukraina. Gaticja). Poniewnz w Wydziale II

Informacyjnym poczatkowo pracowalo tylko czterech oficerow. rtm, Anders
byl odpowiedzialny, poza kierowaniem sekcja. I, za organizowanie wywiadu
na Zachod (Austria, Niemcy, Francja, Anglia). Kontrwywiad (defensyw?)

na tcrenie bylego Krolestwa Polskiego organizowal por. Brotiislaw Witecki.

Czwarty oficcr, por. Jdzef Wroblewski, zajmowat sit; redakeja, pierwszych

biulctynow informacyjnych o sytuacji na poszczegolnyrh frontach.

W drugiej polowie listopada 1918 r. nasta,pifa reorganizacja Wydzialu II

Informacyjnego. W miedzyczasie wprowadzono nowy podzial zadaii oraz po-

wstaly kolejne komorki. Sekcja 11a, kierowana przez rtm. Andcrsa, kontynu-
owala wywiad na Zachod. Wywiad na wschod byl organizowany natomiast
przez sekeje. lib, kierowana; przez kpt. Aleksandra Myszkowskiego. Istotna.

zmianq, bylo skoncentrowanie w jej ramach wszystkicli zagaduieri zwiaza-

nycli z prowadzeniem wywiadu w kierunku wschodnim. Do zadaii Sekeji lib

nalezalo:

—: studium armii obcych i ich literatury wojskowej na wschodzie, at-

taches wojskowi (kpt. Aieksander Myszkowski);
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— sluzba wywiadowcza na wschodzie (kpt. Feliks Kurnatowski);
— sluzba armii obcych na wschodzie. Studium polskich oddzialow na

wsrliodzie (por. Mikolaj Godlewski).

Kontrwywiad (sluzba wywiadowrzo-defensywna) by! organizowany
wowczas przez Sckcje. ITc kierowana. w dalszym ciagu przez por. Bronislawa

Witcckiego.

21 XI 1918 r. nastapila kolejna zmiana w struklurzc organizacyjnej

Sztabu Generalncgo przewidujaca dziesiec oddzialow. Oddzial Tnformacyjny
otrzymai nr VI. W ciagu nastepnego miesiaca powstaly nowe komorki
organizacyjne wywiadu wojskowcgo. Istotnym wydarzenicm bylo obje.cie

kierownictwa Oddziaiu VI przez podpulkownika Sztabu Generalnego, J6-

zcfa Rybaka (byly oficcr wywiadu Austro-Wegier), kltiry przejaj te. funk-

cjc od jnjr. Mreczyslawa Markiewicza. Zastepca^ szefa Oddziaiu VI zostal

rnjr Fgnacy Matuszewski, pozuiejszy szcf Oddziaiu II. Sckcja. do spraw
Wscbodu kierowal wowrza.s kpt. Myszkowski, a kontrwywiadem mjr Karol

Botdeskul. Prace organizacyjne, podj^te w drugiej potowio gruduia 1918 r.,

kontynuowane byly do korica 1920 r. Ccletn ich bylo dostoxowanie wewne.-

trznej organizacji oddziaiu do nowych zadati, sytuarji i mctod dzialania.

Na pocza.tku 1919 r., na podstawie caloksztaltu zebranych wiadomosci,

dokonano oceny zagrozenia plynacego ze Wschodu. Slwierdzono, ze „walna

rozprawa wojenna z Rosj^ Sowiecka. jest nicunikniona, przez nia. postano-

wiona i gotowana; jest tylko kwcstia. czasu. Wobec zblizajaccgo sie. konca
wojny domowej, pochod Armii Czerwouej na Zachod staje sie, punktem
pierwszym w kolejnosci jej planow" 10

.

W zwiazku ze spodziewanyin konfljklcin zbrojnym na wschodzie doko-

nano kolejnycli reorganizacji wywiadu wojskowego. Po zmianach struktural-

nycli na pocza.tku marca 1919 r. wlaczouo do Oddziaiu VI Tnformacyjnego
ReCcrat Spraw Czynnycli POW przej?ty z Oddziaiu I XDWP, W referacie

tym byli zatrudnieni: kpt. Adam Koc (Referat POW). por. Warlaw Jedrze-

jcwicz (Referat Ochrony Kresow) oraz por. Jamisz Galadyk (Referat Akcji

Partyzanckiej na tylacli bolszcwikow).

Nalezy sadzic, iz w tym okresie zostala przeniesiona z Kijowa do War-
szawy Komenda Naczelna POW nr 3. Po tycli zmianacli pptk Rybak zostal

mianowany od 10 III 1919 r. szefem Dcpartamentu I M.SWojsk., a szefostwo

Oddziaiu VI Iiiforniacyjncgo objal pplk Mierzyslaw* Domaiiski, ktory pia-

stowal to stanowisko bardzo krotko. 1 IV 1919 r. szefem Oddziaiu VI zostal

mianowany mjr szt. gen. Karol Boldesknl.

Kolejna reorganizacja Naczclnego Dowodzlwa WP, przeprowadzona
11 V 1919 r., nie przyniosla wiekszycb zmian w wcwn<;trzncj strukturze

Oddziaiu VI Inforinacyjnego, dokonano jedynie zmiany w jcgo numeracji,

otrzymai on nr II. Od tej pory centrala wywiadu wojskowego byla usytuo-

wana w Oddziale II. Przy okazji tej reorganizacji z sekrji wojskowej wydzie-

lono szyfry i utworzono nowo sekcjc; — szyfrowa.. Ef.at oddziaiu, wynoszacy
na poczatku istnienia razem z wydzialeni prasowym siedmiu oficerow, wzrosl

znacznie i 11 V 1919 r. osiagnal liczbe czterdziestu ofirerow.
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Wkrotce po rozpoczeciu dziataii wojennych przeciwko Rosji podje,to

kolc-jna. zmiarte; w organizacji sluzb inforniacyjno-wywiadowczych. 25 VI
1919 r. dwie komdrki Naczclnego Dowodztwa WP przckaza.no do dyspozy-
cji MSWojsk.: sekcje. polityczna., kierowana, przez kpt. Hoguslawa Miedzin-
skiego, oraz polityczno-wojskow^ wraz z ccnzura. dcpesz.

Jcsienia. 1919 r. w centrali Oddzialu II dokonano nastepnej reorganizacji.

13 X szef Sztabu Generalnego zatwierdzil nowy etat liczacy siedemdziesie-

ciu dwdch oficerdw. Istotna. zmiana.. byto utworzenie Binra Ewidencyjnego.
Powstalo ono w miejsce zlikwidowanych sckcjt: Wojskowo-Dyplomatycznej
oraz do Spraw Wschodu i Zachodu. Pomiino licznycli reorganizacji podzial

Oddzialu II na sekcje utrzymal si§ do korica wojny. Udziat poszczegolnych
sckrji w dzialalnosci wywiadowczej przcciwko Rosji Sowieckiej byl zroznico-

wany w zaleznosci od realizowanych zadaii.

Z ustaleri wynika, iz Sekcja do Spraw Wschodu funkcjonowala prawie

od poczajku istnienia Oddziatu II. Podczas nicmal rocznej dzialalnosci pro-

wadzila ewidencje, i stndia zagadnien wojskowych w odniesicniu do Rosji,

Ukrainy, Litwy, Rumnnii, Chin i Japonii. Jcj szczcgotowe zadania polegaly

na studiowaniu organizacji armii tych panstw i titeratiiry wqjskowej, opra-

cowywaniu stalych sprawozdari dotyczacych syttiacji wojskowej i politycznej

w postaci ukazujacych sic co dwa-trzy dni raportdw informacyjno-wojsko-

wycli. Byiy one przcsyfanc do wszystkich dowddztw, Sztabu Generalnego,
okrc;gdw generalnych oraz pelnomocnikdw za granica,. Na podstawie wiado-
mosci otrzymywanych z Biura Wywiadowczego, koiriunikatdw, meldunkdw
operacyjnych oraz innych zrddcl sekcja prowadzila ewidencje; ruchdw wojsk
rosyjskich na Ukrainie i w Gali. ' Wsehodniej oraz rozmieszczcitia armii, dy-

wizji i samodzielnych oddzialow nieprzyjar iclskicli. Dane te byly kierowane

do szefa Sztabu Generalnego i Oddzialu Opcracyjnego tego sztabu. Na zle-

cenie wykonywano rowniez opracowania zagadnien szczegdlowych, m. in,

ma]) sytuacyjnych uwzgledniaja.cych rozniicszczenie sil sowicckich ua Fron-

cie Zachodnim i w gl<;bi Rosji, a takze nicliy wojsk nieprzyjacielskich na
Ukrainie i w Galicji Wschodniej. Sekcja sledzila rowniez sytuacje, oddzialow
polskicli na froncie. VV zwiazku z prowadzonymi studiami byla upowazniona

do zlecania zada.ri organom wywiadowczyin jednoslek.

Biuro Ewidencyjne, utworzotie 13 X 1919 r., st'anowilo SekcJQ II Od-
dzialu II. Realizowalo ono nastepujacc zadania":

1. gromadzenie wszclkich materialdw dostarczanvch przez Biuro Wy-
wiadowcze,, Biuro Szyfrdw i inne sekcje Oddzialu II;

2. opracowywanie i wydawanie komunikatdw informacyjnych i map;
3. opracowywanie raportdw attaches wojskowych i przekazywanie im

instrukeji, komunikatdw itp.

Biuro dziclilo sie. na osiem wydzialdw. Zajmowalo sie, ono wydzielonymi

paristwami Enropy, Azji, Ameryki liib rejonami majacynti znaczenie stra-

tcgiczne. Informacje z terenu Rosji Sowieckiej analizowaly dwa wydzialy.

Wydzial V studibwal syttiacje, w Rosji, na Ukrainie, Bialonisi, Kaukazie,
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Kubaniu oraz w rejonic Domi. Natomiast Wydzial VII, aiializuj^cy zagad-

nienia Dalekicgo Wscliodu, sledzil wydarzenia nn. Syberii. Obsada perso-

nalna Wydzialu V ulegala czestym zmianom.

13 X 1019 r. szcf Sztabu Gcneralnego zatwierdzil kolojna. wewn^trzna.

organizacje. Diura Wywiadowrzcgo, ktdre powstalo 12 I 191!) r. jako Oddzial

Wywiadowczy Sztabu Generainego. Riiiro Wywiadnwrzc Sckcja II skladalo

sic. z siedmiu wydzialow: I Organizacyjny, II Ofensywny A, III Ofensywny

B, IV Ofensywny C, V Dcfensywny, VI Propagandy Zewn<;trznej, VII We-

wngtrzny. Zadania zwiazane z prowadzeniem wywiadu przcciwko Rosji wy-

konywal Wydzial IV (Ofensywny C). Jego szef sprawowal ogdlna, kontrole.

nad dzialalnoscia. Oddzialdw II wojsk dzialajacycli przcciwko Rosji i ich or-

ganizacja,. Ponadto do jego obowia..zkdw nalezalo ,.ogdlne kiorownictwo nad

wywiadem dalckim". Ciiodzilo przede wszystkim o wywiad na terenie Ja-

ponii, Chin, Persji, Turcji i Sybcrii. Skladal sie z Uzerli refcratdw: Referat

I Pdlnocny nadzorowal dzialalnosc Oddziatu II Dowodztwa Frontu Litew-

sko-Bialoruskiego oraz organizowal wywiad na terenie: I.itwy, Bialorusi, Lo-

twy, Estonii i Finlandii. Referat II Wschodni konfiolowal dzialalnosc Od-

dziahi II Dowodztwa Frontu Wolyiiskicgo oraz prowadzil wywiad przcciwko

Rosji Sowieckiej. Referat III Pohidniowo-Wsrliodiii sprawowal nadzor nad

praca: Oddzialu II Dowodztwa Frontu Galiryjskiego. Ponadto organizowal

wywiad na terenie: Ukrainy, „Rosji Denikinowskiej", Kubania, Kaukazu oraz

Donu. 1 XI 1919 r. w wydziale tyra bylo zatrndnionycli tylko kilku oficerdw.

Kierowal nim por. Waclaw Jedrzejewicz, a referent a mi byli por. szt. gen. Ta-

deusz Schaetzel, ppor. Adam Rudnicki i ppor. Waclnw Mongird.

Wywiad ofensywny na kierunku wsctiodnini wspieraly pozostale wy-

dzialy. Wydzial I Organizacyjny skladal si? z czterecli refcratdw. Referat

1 Organizacyjny zajtnowa) sic; organizowaniem siuzby wywiadowczej, wpro-

wadzal zmiany w funkejonowaniu oddzialdw II poszrzcgdlnych Frontdw.

Referat II Szkolenia zbieral dane i wnioski maja,rc zwiazck z wyszkole-

niem wywiadowcdw, organizowal knrsy dla wywiadowcdw i kurierdw oraz

opracowywa! instrukeje wywiadowczc dla oddzialdw pieclioty i a.rtylerii. Do
jego zadari nalezalo takzc wspdldzialanie z polskinii instytucjaini zagranica;

w sprawach wywiadowczych oraz zachecaitie spolerzoristwa do przekazywa-

nia wladzom wojskowym wszelkich inforniacji majarycli znaczenie wywia-

dowcze. Referat III zajinowal siq wykorzystaniem tcclmiki w prowadzeniu

wywiadu. W rzeczywistosci chodzilo o zaopatrzenie placdwck wywiadow-

czych w materialy wybncliowe oraz przekazywanic tym placdwkom instruk-

cji icli uzycia. Najwieksze znaczenie pizywiqzywano do doskonaleuia metod

niszczenia srodkdw la,cznosci i transportii niepizyjariela. Ponadto by! on

odpowiedzialny za organ izacje; lacznosci micdzy centra la, a placdwkami wy-

wiadowczymi. Dozadari Referatu IV Fotograficznego nalezalo doskonalenie

metod utajniania i odczytywanie raportdw wywiadowczycli, przygotowywa-

nic odpowiednich srodkdw chemicznych (atramenty) oraz zaopatrzenie pod-

legtych oddzialdw II w sprze.t i materialy fotograficzne. Pracami Wydzialu

Organizacyjnego kierowal kpt. Marian Gzylewski. Natomiast referentami
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byli: kpt. szt. gen. Stefan Bcnedykt, por. Roman Mirlialowski, ppor. Za-

jaczkowski i ppor. Ignacy Wadolkowski 12
.

Z dzialalnoscia, wywiadowcza, skierowana. na wschod bylo scisle zwiazane

funkcjonowanie kontrwywiadn. Koordynacja przedsicwzi<;c kontrwywiadow-

czycli zajmowal sie, Wydzial V Defensywy IVmra Wywiadowczcgo. W jego

skiad wchodzily trzy referaty. Referat I Organizacji Defensywy podejmo-

wat prace na zapleczu Frontow. Polcgaly one na opracowywaniu instrukeji

kontrwywiadowczycli, przepisow regulujacych wydawanie paszportow i prze-

pnstck, kontroli funkejonowania cenznry na ferenacli etapowych. Referat

nadzorowal rowniez wykorzystanie lacznosci miedzy wydzialcm V a insty-

tucjami wojskowymi. Referat II Inwigilacyjny nadzorowal osoby podejrzane

o szpiegostwo, gromadzil dane na temat sltizb wywiadowczych nieprzyja-

cicla, utrzymywal kontakty z innymi organami uczrslniczacymi w inwigi-

lacji; natomiast Referat III Sledczy zajmowal sig wcrbowaiiiem i sprowa-

dzaniem agentow, ktdrych po przygotowanhi przekazywal do wykorzystania

przez oddzialy II Frontow. Ponadto do jego zadari nalozalo organizowanie

oclirony Naczelnego Dowodztwa „przed szpiogami nieprzyjadelskimi" oraz

prowadzenie spraw szczcgolnej wagi. Obsada personalis wydzialu (podob-

nic jak i innych) ulegala czc.stym zmianom. 1 XI 1919 r. kierowal turn

ppor. Edward Bratkowski, rcferentami byli ppor. Konstanty Czachowski

i ppor. Zienkiewicz.

Na poczaXku lutego 1920 r. do Biura Wywiadowczego zacz^ly naply-

wac niepokoja.ee informacje o nasilajaccj sie dzialahtosci wywrotowej wsrod

zolnierzy. Oto fragment jednego z raportow: ,.W rejonie 8 Dywizji Piechoty

istnieje tajna organizacja. bolszewicka, klora wywiera swoj wplyw n& zol-

nierzy, rozpowszechnia odczwy itp. Z powodu tego daje sic. zauwazyc brak

dyscypliny. Do 8 Dyw. Piechoty wkrada sie bolszewizrn, a przyczyna. jest

zte o'dzywianie i zle uimindurowanie zolnierza. Agitarja wywrotowa wzrasta

rowniez w oddzialach 2 Dywizji Litewsko-Bialoruskioj. Agitiija. najczesciej

poza obrebem koszar lnb podczas przejazdow na stacjacli .
Zolnierze odnosza,

sie. do tego roznie" 13
.

Podobne sytuacje mialy miejsce takze na. innych odcinkacli frontu, dla-

tego 22 VI 1920 r. Wydzial V Defensywy zost.at wyd/.ielony z Biura Wywia-

dowczego (Sekcjall). Najcgo bazte utworzono Sekcjc. VII Defensywy. Zasad-

niczym powodem utworzenia tej sekcji byla nasilajaca sig agitacja wywro-

towa na terenie krajn. Wraz ze zblizaniem sie wojsk sowicckich do Warszawy

notowano znaczny wzrost aktywnosci ruchu komunistycznego i szpiegostwa.

Zadania tej sekcji zostaly rozszerzone, w zwiazku z czym powiekszono jej

sklad personality. Trzy wydzialy: organizacyjny, skdczo-inwigilacyjny, za-

rzadzeii kontrolnych i kancelaria, zajmowaly sie. opracowywamem instruk-

eji i rozkazow sztabowych, praca. wla-snych agentow i koufidentow, a takze

cenzura, korespondencji pocztowej i telcgraficznej oraz telefonicznej. Zasad-

nicze znaczenie miala dziatalnosc Wydzialu Fl Sledczo-Inwigilacyjnego kie-

rowanego przez por. Czcslawa Szymkiewicza. Cztery referaty tego wydzialu

zajmowaly sie, zwalczaniem „tajnej dzialalnosci i szpiegostwa obcego, dzia-
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lalnosci bolszcwickiej i wywrotowej", a. takze inwigilarja osdb podejrzanych.
Szefcm Sekcji VII Defcnsywy by! kpt. Miclia! Terlerki 1 '.

Problem szpicgostwa sowieckicgo i dzialalnosri wywrotowej na terenie
krajii byl niezmiernie wazny, gdyz tlta. bolszewickicgo Sztabu Generalnego
istotna byla wiedza nie tylko o syt.nacji na zapleczu frontu oraz o stanie
organ izacyjnym polskiego wojska, ale rowniez o nastrojach spoleczeristwa,
zwlaszcza stositnku Ho przemian, jakie zaszly w Rosji. Zwyriestwo nad Pol-
ska, mialo ulatwic eksport rewolucji, dlatego wywtad sowiwki oraz rozbu-
dowany aparat propagandowy mobilizowafy rzlonkdw partii kommiistycznej
w Polsce do akcji dywersyjnych i organ izowaly liczne akcje antypolskie za
granica..

Oddzial II NDWP oraz srisle z nim wspdlpracujnry Oddzia! II Sztabu
MSWojsk., a takze Zandaimeria Wojskowa i Policja I'nlityrzna zbieraly in-
formacje o przcjawadi szpicgostwa i przygotowywanych akejach wywroto-
wycli. Z rozpoznania Srkcji If Dcfensywy Oddziahi II MSWojsk. wynikalo,
iz od 1 VII 1919 r. do 20 V 1920 r. systematycznie nasilata si? dzialal-
nosc rosyjskicgo wywiadii przeriwko Polsce. Nic bez znaczenia byly rdwiiiez
przygotowywane i czgsciowo realizowane akcjo dywrrsyjne. Wszelkie strajki
i aiitywojcnne demonstrate miaty si<; przyrzynic do wprowadzenia chaosu
na zapleczu przeciwnika.

W nocyz 29 na 30 XI 1919 r. Sckcja Defeiisvwv II Oddzialu zlikwi-
dowala. Wydzial Agitacji w Wojsku KPRP, aicsztnjac w micszkaniu Piotra
Szetenbauma w Warszawie dziewice osdb. Na przelnmie 1919 i 1920 roku
arcsztowano badz internowano wiele osdb z kierownirlwa KPRP skutecznie
dezorganizujac, choc nic catkowie're, prace dywcrsyjnc tej agendy bolszewi-
kdw w Polsce.

W pierwszym kwartale 1920 r. sprawy zwiazane z przeciwdzialaniern
szpiegostwu i akcjom wywrotowym wzrastaly rniesierziiir o okolo 20%. Kaz-
dego miesiaca naptywalo ich od 450 do 500. Sekcja [I Defensywy dzialajaca
gldwnie w rcjonie stolicy zlikwidowala wiele ..tnjiiycli kdlek wojskowych i cy-
wilnych zaopatrzonycli w broii i siodki wyb»chowe"' r

\

W okresie decydujacycli rozstrzygniec na fioncie wschodnim organa
kontrwywiadu ujawnialy komiinistyczne siatki konspiiaryjne. ktdre prbwa-
dzily agitacje. wsrdd polskich zotnierzy. 2 VIII 1920 r. ii jednego z dzialaczy
komunistycznych znaleziono zaszyfrowany spis agitatordw. llyli wsrdd nich
mie/lzy innymi:

— Janusz Drozda „.Iawor", pelniacy stuzbe, w Wilnie w baonie uzupel-
maja.cym Dywizji Litewsko-R-iatoniskicj w 2 kompanii karabindw maszyno-
wycli,

— Konstanty Sztypnla „VVilk", pracownik szpitaln polowego nr 12 4 dy-
wizji piechoty,

— Wilhelm Rubik, ktdry shizyl w 5 balevii 1 ptilku artvlerii polowei
w Wilnie.
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Oddzial II MSWojsk. dysponowal infonnacjanii, ze titrzymywali oni

w dalszym cia,gu ze sobit poufne kontakty, nnlezcli do KPTtP i prowadzili

dzialalnosc na szkodc. Polski, przedsigw/i^to wobec nidi srodki nadzwyczajne

w postaci aresztowania.

Kontrwywiad wykrywal wiele osdb, nawct wsrdd kadry oficerskiej, wste;-

pitjacych do Wojska Polskiego w celu prowadzenia szpiegostwa. Jednym

z nidi byi Nathal Tacldinas, skierowany w marcu 1020 r. przcz Centralny

Komitet Bolszewicki w Odessie do wsta.pienia w szor^s'i WP. Jednoczesnie

przybywali do Polski komunisci polskiego pocliodzcnia. W Hpcu 1920 r.

ujawniono inigdzy innymi siedem osdb, ktdreprzybyly ze Standw Zjednoczo-

nych. Dysponowaly one kwotami od cztcrech do siedemnastu tysie.cy dolardw

przeznaczonymi na dzialalnosc agitacyjna,

Jednoczesnie z nasileniem si? szpiegostwa i dziatalnosci wywrotowej

udoskonalono metody litajniania przekazywanych wiadomosci i dekryptazu

korespondencji nieprzyjaciela. Na poczatku 1919 r. sprawy te nalezaly do

kilkuosobowej grupy fimkcjonnja.cej poczaikowo w rnmacli Sekcji Wojskowo-

-Dyplomatycznej. Dopiero 8 V 1919 r. zostala powolana oddzielna Sekcja

Szyfrowakierowana przcz por. Jdzefa Stanslickiego. Jedynyin jej referentem

byl wdwezas ppor. Bronislaw Sroka. W pazdzierniku 1 9 1 9 r. sekcja ta zostala

przeksztalcona w dwuwydzialowc Diuro Szyfrowe, kldre zajmowalo sje. szy-

frowaniem i odczytywaniem wlasnych depesz oraz dokryptazem przechwyco-

nnj korespondencji wojsk sowieckich. Ujawniana tresr tajticj korespondencji

nieprzyjaciela byla przekazywana do biura wywiadowczego i cwidencyjnego

Oddzialu II. W czasie poprzedzajamn bitwe warszawska, w Biurze Szyfro-

wym pracowalo zaledwie pi?c osdb. Mimo to odnicsimio wiele liczacych sie.

svikecsdw. Jednym z nicli bylo odszyfrowanic 13 VIII 1920 r. depeszy ra-

diowej zawieraji^cej Rozkaz Operacyjny dowddcy 16 Armii bolszewickiej Mi-

kolaja Solohuba, dotyrzacy przeprowadzenia decydujacego ndrrzenia w kie-

runku stolicy Polski 16
.

W dzialalnosci wywiadowczcj skierowanej na wsrlidd posrednio uczest-

niczyt rdwniez Wydzial VI Propagandy Zewnetraicj Oddzialu II. Referat

wywiadu prasowego zajmowal si? thimaczcuiem matnialdw zawierajaxych

dane o oiganizacji armii bolszewickiej ze szrzegdhmii uwzglednieniem nie-

przyjacielskiej sluzby wywiadowczej. Ponadto prowadzit dla potrzeb biura

wywiadowczego i ewidencyjnego dossiers ogdlnyrh wiadomosci prasowych

o poszczegdlnych paristwach.

Istotne zadania wykonywat Referat Propagandy Pozafrontowej, zajmu-

ja.cy si? przygotowywaniem i kolportazem broszur i odczw o tresci dywer-

syjiiej w jezyku rosyjskim, ukrairiskim, a nawet cliinskiin, ktdre kierowane

byly do zolnicrzy nieprzyjaciela. Materialy te byly kolportowane na zaple-

czn frontu przez agentdw Biura Wywiadowczego tub zrzucane z samolotdw.

W okresie poprzedzajacym bitwe. warszawska. akeje. te nasilono. Wedlugspra-

wozdania Biura Wywiadowczego z 13 VIII 1920 r„ poza linia. frontu rozkol-

portowano okolo pdltora iniliona egzcmplarzy rdznycli wydawnictw. Wiele
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uiotck w formie przepnstck bylo adresowanyrli do Polakow walcza^cych w sze-

rcgach Armii Czerwonej. Nawolywaly one do zanirrliania walki po stronie

sowieckiej. Podobne dzialania prowndzono w nastepnyrb micsiacach. Od
1 IX do 1 X 1920 r. zrzucono na tcroiiy wroga pound dzicwiecset tysie.cy

odozw i ulotek (z tego szcsrdzicsiat trzy tysiare przygotowa) Oddzial II

3 Armii). Rozkolportowano jo w nnslopnja.cy sposdb: rztordzicsci procenl

rozrzucono 7, samolotow, piecdzicsiat procont przekazano dn dyspozycji po-

szczegolnycli dywizji, a dziesicc, okolo dzinwicxdzicsieriii tysiecy, otrzymali
agonci Biura Wywiadowczego 17

. Joiicy i zolniorzc snwircry, ktorzy dobro-

wolnie przecliodzili na. polska. strong, zeznawali, zc material}' tc docieraly

do wszystkich oddzialdw. Jak wynikato z zcjiiia.it plk. Sidorawina, dowddcy
1 pntku uralskicgo, dzialaly onedenioraliztija.ro na. zolnicrzy bolszewickich.

Z raportu Oddzialu If wytiikalo, ze ..na odcinkn 7 dywizji piechoty byly

licznc przypadki przerliodzenia bolszowikdw z naszynii przepnstkami, ktore

(jak twierdza, jciky) sa. przcz zolnicrzy rozcliwytywano" ls
.

Oddzialywanie propagandy botszcnvickioj n a. zolnicrzy 3 Armii nie przy-

nosilo natomiast wickszycli rcznllaldw. Jak wynika z raportu mjr. Kazi-
mierza Florka, szefa Oddzialu II 3 Armii. w siorpnin 1020 r. nie zdolano
wprawdzie wykryc drukarni ziiajcliijijroj sic, na teronie Lublina, z kldrej po-
chodzily masowo kolpoilowanr w.srdd zohiioizy (xwlaszrza rokrutow) wy-
wrotowe odezwy i idolki. ale efckty propagandy sowicckiej byly niewielkie.

W raporcic podkreslano, zc mlodzi zohiieiv.e z 1 pulku Inbclskicgo „sami od-

daja tc odezwy w rece ofircrow". Nalezy sadzir, iz na postawe zolnicrzy oraz

spoicczeiistwa decydujary wplyw mial ugruntowany przcz lata nicwoli ne-

gatvwny slosnnck do Rosji oraz docioiaja.ee do Polski wiadomosci o terrorze

bolszcwickim. Nie bcz znaczeiiia byla iiniiojH nip prowadzona propaganda in-

spirowana przcz ten refcrat, a zwlaszrza Wydzial Propagandy Zewnetrznej,
kierowany przez kpt. Adama Koca. Prarowali w nitn jako rofcrenci por. Kon-
rad Libicki i ppor. Jan Kobylaiiski"

1

.

Niektore prace prowadzone przcz Wydzial VII Wewnetrzny Oddzialu II

rowniei mialy zwiazck z przedsiewziedami wywiadowczyini. Micdzy innyini

personel wydzialu sledzil osoby zalrudnione w kancclarii liinra Wywiadow-
czego Oddzialu II. Ponadto przygolowywano przepisy rognluja.ee obieg taj-

nycli i poufiiych dokmncntdw. Do zadaii (ego wydzialu nalczalo iwniez
prowadzenie ewidcncji ofircrow, podolirormv, szcrcgowycli i osdb cywilnych
przebywajacych na leryloriimi Polski podejizanycli o szpiegostwo. Wydzial
ten zajmowal sic takze szkolonicm personelii wywiadowczego i prowadzil
sprawy personalne oficerdw zatnidiiionycli na plan'nvkndi zagranicznyeb.

Naczeliiikiein wydzialu by! ppor. Wlady.slaw Wrof nowski.

Jak wynika z wczesniejszyrli rozwazan bndowa siatek wywiadowczych
poprzedzila iitworzenic Oddzialu II NDWP. W okresie wojtiy polsko-bolsze-

wickicj konspiracyjne stntktnry POW na Wscliodzie olrzymaly nowe zada-
nia i wspolpiacowaly bczposrcdiiio z Oddzialami II dowddzlw poszczegol-

nycli Frontow.
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W latach 1919-1920 siatkom wywiadowczym zlrcono rdznorodne zada-

nia. Byly one wykorzystywane nie tylko do zbierania informacji o znaczeniu

wojskowym, ale prowadzily rdwniez wywiad rkonomiczno-polityczny. Nieza-

leznie od tego tworzono kilknosobowe oddzinly lotno. ktdre podejmowaly

akcje dywersyjne na zapleczn wojsk sowicckich. Alakowaly one wybrane

obiekty wojskowe. Wedlug danych sowicckich w maju 1020 r. Polakom udalo

sie, przeprowadzic ponad dwadziescia akcji w zakiadacli i magazynach Frontu

Poliidniowo-Zachodiiiego20
. Organizowane byly rdwnirz oddzialy partyzanc-

kie, wykorzystywane do dziataii bojowycli. Innyin kierunkicm dzialari byly

akcje agitacyjne podejmowane wsrdd liidnosci polskirj na zieiniach zaje.tych

przez wojska bolszewickie.

Oddzial II NDWP staral sic. rozszerzyc doplyw informacji o znaczeniu

wojskowym i politycznym prze-z wspdldzialanio z takirni instytucjami jak To-

warzystwo Strazy Krcsowej czy Liga Antybolszewirka. Szczegdlne zadania

wykonywalo Towarzystwo Strazy Krcsowcj powslah; 5 HI 1018 r. w Lubli-

nie. Na pocza,lku 1920 r. otrzymalo dotacjc miesicrzna w wysokosci ponad

dwdch miliondw marek. Dwitstu szcscdziesicciu jego czlonkow zajmowaio

sic_ pocza,tkowo dzialalnoscia, propagandowa na tc-rrnie dwudziestu pieciu

wscbodnicli powiatdw. Po zajecin kresdw przez wojska sowicckie wiekszosc

czlonkow tej organizacji pozostawiono eclowo poza linia, fron1.ii. Oyli oni trak-

towani jako wspolpracownicy Binra Wywiadowczcgo Oddzialu II NDWP.
Dostarczali cennych informacji o sytnacji wojskowej i nastrojadi na zaple-

czn frontu.

Koncepcje te zrealizowa.no przedc wszyslkitn podrzas dccyduja.cych roz-

strzygniec nafroncie wscliodniin. 1 V11I 1920 r. Oddzial II Sztabn MSWojsk.,

w porozmnieniu z Oddzialem II NDWP, powolal do zycia organizacje. woj-

skowa., dzialajaea. w Polsce na tereuach zaj^tych przez nieprzyjaciela, o na-

zwic Zwiazek Obrony Ojczyzny (ZOO). Zc wzgledn na jej zadania zostala

ona seisle zakonspirowana. General porucznik Kaziinierz Sosnkowski, wice-

minister spraw wojskowych w nast<;pnja,cy si>osob okrcslil jej zadania:

„1) Zorganizowac spreiysta. siec organizaryjna., zdolna.. do natychmiaato-

wej akcji dywersyjno-bojowej w jak najszeiszym zakresic.

2) Wspoldzialac w shizbie informacyjriej z dzinbijarynii na tcrenic po-

stenmkami wywiadowczymi oddzialdw fronlowycli.

W celu wykonania powyzszego Komenda Gldwnn ZOO wysylac bedzie

specjalnie odkomenderowanych przez MSWojsk. i Niirzdne Dowddztwo ofi-

cerow i podofkerdw WP zaopatrzonych w odpowicdnie doknmenty".

Koincndantem gldwnym ZOO zostat wyznaczony mjr. Marian Koscial-

kowski z Oddziahi II Naczelnego Dowddzlwa. Zgodnie z rozkazem gen. So-

snkowskiego wszystkie sliizby zostaly zobowiazanc do zalatwiania „bez naj-

mniejszej zwloki" wszelkich zadan Komcndy Gldwncj ZOO zwiazanych z za-

opatrzeniem w hidzi, sprzcjt wojskowy i srodki larziiosci
21

.

W zwia^zkn z przygotowywaiH ofonsywa, w marcu 1020 r. w Biurze

WywiadowczyiTi Oddzialu II NDWP dokonano szczogdlowej oceny efektdw

wywiadu prowadzonego na odciuku Fronlu Podolskicgo. Rozpoznaniem na
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szrzeblu centrali kierowat wdwczas Refers t C Wydzialu IV Hiura Wywia-
dowczcgo. Obejmowalo ono ,,wywiad bliski tyldw nieprzyjaciela", organizo-

wany przez Oddzial II Dowddztwa Frontu Podolskiego, oraz wywiad glQ-

boki — podejmowany przez zafrontowe plnrdwki POW podlcgaj^ce KN-3,
W pierwszym wypadku Refcrat C zlecal zndania wywiadowcze i przyj-

mowal meldunki, natomiast wywiad organ izowany przez POW finansowal

i kontrolowal 22
.

Z raportu miesi<;cznego, nadcslanogo w styczniu 1320 r., wynikato, iz

na tcren nieprzyjaciela skicrowatio wywiadowcdw, kldrzy zdotali okresowo
opanowac dziewi^c rejondw, natomiast szcsc placdwrk wywiadowczych mialo
cliarakter staly. Oddzial II Frontu Polskiego informnwal, ze placowki state

byly kierowane przez trzcch rczydentdw. Obejmowaly one swym zasiQgietn

rejon od Mohylowa na pallidum do Czcrkas na wschndzie i Zytomierza na
polnocy.

Odmiemiie ksztattowala sjq sytuacja siatrk wywiadowczych funkcjomi-
jacych na glebokim zapleczu. Placowki na tfrenin IJkrainy i Poludniowej
Rosji, podlegaja.ee kijowskiej Komendzie Narzclncj {KN-3), w wyniku prze-

sunic.cia polskich jednostek na wschod strnrily swoj zafrontowy cliarakter.

Zniiany le dotyczyly okn;gu kamienieckiego i ploskirowskicgo. Okr^g zyto-

mtorski przestal istniec w wyniku rozbicia organ izarji przez kontrwywiad
bolszewicki, uatomiast okr^g winnicki zostal powaznie oslabiony w wyniku
licznych aresztowari i wyjazdu kierownika. Pozostale okregi fimkcjonowaly
bez zakldceii. W styczniu 1920 r. Oddzial II Frontu Podolskiego otrzymal
dwadzieseia osiem depesz telegraficznych oraz trzy meldiinki tygodniowe do-

starczone przez kurierow. Znacznie gorzej funkejonowala lacznosc z placow-
kami POW. Tylko dwa meldunki przekazaln rentrala KN-3, jeden placdwka
usytuowana w Winnicy, a dwa nadeszly 7, Odcssy. W zwiazku ze stwierdzo-

nymi uchybienianii w orgauizowaniu wywiadu zafrontnwego Riuro Wywia-
dowcze opracowalo nowc zadauia oraz wskazalo sposoby icli wykonania.
W instrukeji skicrowancj 20 I 1920 r. do oddzialdw II Frontdw Wolyri-

skicgo i Podolskiego przedstawiono szczcgdlowe zadnnin dla okrejgow POW
Winnica i Zytomierz. Zgodnie z wytycznymi Oddzinlii II NDWP siatki POW
mialy podejmowac23

:

,, I. wywiad wojskowy — prowadzony przez sire nrganizacyjna, zlozona,

z ludzi odpowiednio wykwalifikowanycli (w mysl tytnezasowych przepisow
wywiadowczych nr 6281/11 ND);

2. wywiad ekonomiczno-polityczny — prowadzony przez siec wywiadu
wojskowego;

3. dzialania bojowc— piowadzone w miar<; potrzeb taktyrznych w zwia-
zku z ruc.ltctn wlasnydi wojsk".

Przewidywano ponadto uzycic oddzialdw lotnycli, zlozonycli z kilkuoso-

bowycli grup specjalnie wyszkolonych z zadaniein niszezenia obiektdw woj-

skowych. Niezaleznie od tcgo mialy powstac nddzialy partyzanckie, ktdrych
zadanie mialo polcgac na niszczeiiin poszczcgdliiycli obickldw oraz prowa-
dzeniu „walki podjazdowcj z nieprzyjacielem". Czwarlyin kierunkiem mialy
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bye akcje agitacyjno-organizaryjne majace na celn ..sknpicnie zywiolu pol-

skiego na platformie pozytywnej, w mysl pofrzcb polskioj armii i narodu"*4 .

Zadania te byly wykonywane w zaleznosci od pamijf|rycli w danym rejonie

warunkow. i

W poszczegolnych rejonach dzialalo rownoczesnic nickiedy kilka siatek.

W Winnicy na przyklad funkcjonowala gnipa kiorowana przez por. Sta-

nistawa Gnatkowskiego. Zostata ona jednak wykryta na poczatku lipca

191!) r. przez kontrwywiad sowiecki; wiekszosc jej czlonkow aresztowano.

Kilku z nich, w tym Gnatkowskiego, inz. Stanislawa Trentowskicgo,por. Sta-

nislawa Krukowskiego, Tadeusza Osiriskiego i sierz. Snpocke. 10 lipca 1919 r.

bolszewicy rozstrzelali. Na wiosne. 1920 r. rozstrzelano kilku dalszych czlon-

kow tej siatki 25 .

Czlonkowie wielu siatek konspiracyjnycli prowndzacy wywiad i dywer-

sje, dokouywali wielokrotnie boltaterskich czyuow. Na podkrcslenie zaslnguje

dzialalnosc grupy czlonkow POW z terenu Odessy. Sialka ta zostala utwo-

rzona na poczatku wojny przcz Mariana Slieitza von Scliitzcnfclda. Poczat-

kowo skladala sie. z kilku osob. Ozywila ona swa, dzialalnosc latent 1917 r.,

gdy 7, Kijowa przybyl zolnierz Legionow Mielecki, „Lebiocki", „Miernicki".

PrzejaJ on kierownictwo nad dzialalnosci^ dywersyjno-wywiadowcza,. Reali-

zujac ogolny plan zdobywania wiadomosci. przekazywnno do KN-3 informa-

cje, mapy z rozmieszczeniem wojsk operujacych w rejonie Odcssy, arkusze

0. de B. i inne materialy dostarczanc przez placowki [unkcjoinijace na tere-

nic Nikolajewa, Chersonia i Krymu.

W styczniu 1920 r., wobec zblizajficyt'li sic, wojsk bolszcwickich, w slad

za wycofnjaca. si? armia-gen. Antona Denikina, dokonano reorganizacji sia-

tek. Wigkszosc osob zajmujacych kierownicze stanowiska i zbyt znanych

mnsialo zaniechac dzialalnosci. Pomiino znacznego zagrozenia Karol La-

stowski, Janina Holccka, Koiistanty Zalewski, Anna Wegrzynowska i Stefan

Czarnccki wyrazili chqc pozostania w Odessie. Minio intciisywnej mwigila-

cji przez WCzK przez osiem miesiQcy przckazywali wartosciowe materialy

wywiadowcze do Oddzialu II Naczelnego Dowodztwa WP, Dopiero w paz-

dzicrniku 1920 r. placowka zostala wykryta i zlikwidowana.

Wedhig zeznari agenta WCzK Wojkowa, ktoiy przyczynil sic do jej ujaw-

nienia, bolszewikom imponowala solid amost', jednosr i pelna spokoju row-

nowaga, jaka^ w czasie przesluchaii i po wydnnhi wyroku wykazali wszyscy

czlonkowie tej grupy36
.

Wszyscy zostali odznaczeni posmiertnic orderanii Virtnti Militari.

Efekty plylkiego i glebokiego rozpoznania wywiadowrzego roznily sic.

znacznie. Meldunki codzienne i tygodniowe nadsylane przez Oddzia) II

Frontn Podolskiego swiadczyty o powaznycii udiybietiiacli w fiinkcjonowaniu

siatek. Stwierdzono, ze po zetkniedu sie. z wqjskami nieprzyjaciola jakosc roz-

poznania znacznie si? obnizyta. Ponad siodemdziesiat pice procent danych

zawieralo ble.dy lub swiadczylo o zuprlnej nicznajomosci organizacji Armii

Czerwonej. Najwi^cej zastrzezeri bndzily informacjc pizrkazywane przez wy-

wiadowcow Oddzialu II Frontn Podolskiego. Znacznie tepioj przedstawialy
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sic dane pochodzq.ce z zcznari jeiicdw, od konfidcnfow oraz przekazywane
pv7.cz czlonkow POW, choc oceniono, ze na.sta.pilo obmzenie poziomu pracy
i wydajnosci placowck POW. Mimo to meldunki placowki kijowskiej byly
starannie przygotowane, a danc wywiadowrze pokrywaly sie z itiformacjami
pochodzacymi z innych zrodel. Obfity material przckazywala placowka usy-
tiiowana w Odessie, jednak by! on nicdostatcrznie opracowany. Do sukce-
sow placowek opcrujacych w rcjonic Frontu Podolskirgo zaliczono dokladne
rozpracowanio skladu i rozmicszczeiiie artnii gen. Donikina oraz wstqpne
rozpoznanie Armii Czerwoncj na tercnie Ukrainy i Rosji Pohidniowcj.

Nicco lepiej przedstawiala sie sytuarja na odcinkn Frontu Litewsko-
-Biaioruskiego. Placowki wywiadowrze w Libawic i Rydzc systematycznie
dostarczaly meldunki wywiadowcze kpt. Myszkowskiemn z Hiura Wywia-
dowczego NDWP. Zgodnic z dyrektywa warszawskiej centraTi zostaly one
wkrotce przekazane Oddzialowi N tcgo Frontu, uzyskujarcgo cenne dane
rowniez z innych zrodel. Okrcsowc trudnosci powstaly po dekonspiracji
okregu kowieiiskicgo POW, dlatcgo na porzatkn 1920* r. zostala wstrzy-
mana rozbudowa wywtadu na teienic Lotwy i Estonii. Siatki wywiadowcze
wsp6lpracuja.ee- z Oddzialein II Frontu Litcwsko-Bmloruskicgo korzystaly
glownic z pomocy osob udziclajacych infonnacji z pobndck patriotycznych.
Na przyklad w grudnhi 1919 r. wydatkowano trzydziesn sicdem i pol tys'iaca
ma rofc, z czego trzydziesci tysiccy pioiset szesrdziosiat to splata diugu pla-
cowki w Suwalkach. Jcdynie trzy tysia.ee inarek przekazaiio na rozpoznanie
wojsk Bcrmondta organizowanych w grudnhi 191!) r.-

7

Likwidacja Dowodztw Frontow na zarhodzie i wzrost znaczenia roz-
poznauia zwia.zanego z przygotowywanymi nperacjami wojennymi na kie-

runku wschodnim wywarly wplyw na przcpmwadzotic ziniany w strukturze
aparatu terenowego. Siatki wywiadowcze prowadzare rozpoznanie w kie-
runku zachodnim i poind niowym posrednio wspicraly wywiad na wschodzie.W miejscc Oddzialow II Frontow: Pomorskirgo, Wielkopolskiego i Slaskicgo
powstaly trzy Ekspozytury. Ekspozytnm w Toruniu objeja swvm rozpozna-
nicm: Prusy, Gdansk i II Wehrkreis. Ekspozytura poziiariska rozpoznawala
centralne instytneje nieinicckie na tercnie licvlina i III Wehikreisu, nato-
miast Ekspozytura utworzona w Krakowie prowadzila wywiad na Slasku
Cicszyiiskim, Orawie i Spiszu 3S

.

Przeprowadzane wiclokrotnic zmiany organizaryjne central! i aparatu
terenowego byly niezbedne i przynosily efekly. Wiosna 1920 r. wywiad funk-
cjonowal coraz sprawniej, a w okresie poprzedzajaryin bitwc- warszawska
jakosc rozpoznania sil bolszewickich osia_gnela najwyzszy poziom.

VV miarq wycofywania sie wojsk polskicli centrala wydawala rozkazy ma-
ja.ee na cchi Iworzcnie placowek wywiadowczydi i oddzialow dywersyjnych
na opusztzanych terenarh. 7 VIII 1020 r. Oddzial |[ Dowodztwa Frontu
Poliidniowo-Wschodniego wydal polccenic niezwlocznego pizystajiienia do
zorganizowania sicci rezydentow idcowycli i platnydt. 10 VIII rozpoczeto
tworzenie platowek na terenacli polozonyrli na wsc'hud i zncliod od Bugu.
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W tym okresie naplywaly cenne (lane od zafronlowyeh placdwek wy-

wiadowczych. Na pocz^tku sierpnia intcnsvwnie posznkiwano wiadornosci

o ruchach wojsk bolszcwickich oraz najblizszych zamicrzeniach dowddcow

poszczegdlnych armii. Major Aleksander Myszkowski, attache: wojskowy RP
w Rydze, przeslal do Oddzialu II NDWP kilka cennycli raportow sporzadzo-

nycli na podstawie danych Agentury „Dor" openijacnj na zapleczu frontu

bolszewickiego. 1 VIII Agentura informowala o wyslanin zc Smoleriska do

Miiiska nowo sformowanej w Samarze tzw. Woloskiej Brygacly Komunistdw,

zlozonej z pulku im. Stieiiki Razina w sile 1200 bagnetdw i 39 km oraz Sa-

marskiego Pulku Korministdw, liczacego 800 bagnetdw i 22 km, a takze

„Proletariackiej Druzyny" — GOO bagnetdw i 6 km. 5 VIII mjr Myszkowski

przyslal wazny raport dotyczacy planowanych ttdcrzeii Armii Czerwonej.

Zamierzano przeprawic si? przez Wisle. w rcjonin Plocka silami Korpusu

Kawalerii dowodzonego przez Wegra o nazwisku Szalak (Pck-Nurat). Sily

tcgo korpusu Agentura „Dor" oceniata na 12 000 szabel. Wiadomosci z tcgo

samego zrddta dotyczyly zamierzeii w IV Armii bolszewickiej, ktdra miala

bye skierowana z kicrunku Lomzy i Bialcgostokn na Modlin z zamiarem

wyparcia oddzialdw polskich na lewy brzcg Wisly i oskrzydlenia Warszawy.

Major Myszkowski informowal rdwnicz oplanowanym itderzoniu gmpy wojsk

bolszcwickich na kierunku Siedke-Ltikdw /, zamiamn sforsowania Wisly w
rejonic Gory Kalwarii.

Te wyprzedzajace infonnacje, potwierdzone przez iinic zrddla, mialy

dnzc znaczenie przy planowanych operacjach wojsk polskich, a scislosc in-

formaeji potwierdzily wkrdtce nichy wojsk Armii Czerwonej we wskazanych

rejonach.

Tresc codziennych raportow wywiadowrzych oprar.owanych przez 0<1-

dzial II NDWP w tym okresie swiadczyl o niemal calkowitym rozpoznaniu

sil sowieckich zblizaja„cycli sic do Warszawy. Luki w laportarh dotyczyly

najczcsciej aktnalnego polozenia nicktdrych dywizji, jednak dane te byly

uzupelnianc z reguly w tresci kolejncgo raportn.

W meldunkach codziennych oprdcz infonnacji o rucliacli wojsk sowiec-

kich nie brak bylo szczegdlowych danych na przyklad o uzbrojenht poszcze-

gdlnych dywizji. 6 VIII Oddzial II 1 Armii informowal, iz w dyspozyeji

artylerii 12 dywizji, wcliodzaccj w sklad IV Armii, znajdowalo sie tylko 100

pociskdw. Natomiast 17 i 27 dywizja z XVI Armii otrzymab/ wzmocnie-

nie w postaci grnpy artylerii wyposazonej w cztery dziala trzycalowe i dwa

dziala szesciocalowe.

Infonnacje zdobywane codziennie przez oddziafy II Armii pozwalaly

na obliczanic sil nieprzyjacicla ataktijacych na pos/.czcgdlnych odcinkach

frontn. 11 VIII szef Oddzialu II 1 Armii, por. Dnkiet, przodstawil szcze-

gdtowc zestawicnie, z ktdrego wynikalo, iz TiieprzyjaciHskie sily przed jej

frontcm liczyly 30 000-32000 bagnetdw i przeszlo 2000 szabel. Stan artyle-

rii oceniano na 328 dzial lekkich i ciezkicli.

16 VIII, czyli w dniu rozpoczecia konlmfensywy polskich wojsk, Oddzial

II NDWP dysponowal dokladnymi danymi o przebicgii linii frontu, dyslo-
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kacji nieprzyjaciela, stanic liczobnym sit sowiockicli. Z informacji wynikalo,
iz dowodztwo sowieckie nic spodziewalo sic wickszcgo oporn ze strony Po-
lakow i dlatego wydalo rozkaz do generalncgo sztitrmu na Warszaw?, przy
rownoczesnym sforsowanin WJsty w gcirze rzeki pod Macicjowicami i w dole
rzeki na polnoc od Modlina. Dylo wiadomo, zc do akrji zostana. uzyte wszy-
stkic sily bcjda.ce w dyspozycji, Sytuacja ta i zamierzenia nieprzyjaciela nie
ulcgla zmianie do rozpoczeria ataku flankowego wlasncj 'I Armii (Grupa
Uderzeniowa Naczelncgo Woclza). Wkrdtcc po piorwszych sukcesach pol-

skicli wojsk Oddzial II uzyskal potwierdzcnic o korzystnym rozwoju sytuacji
(szerzej: A. Peploiiski, Polski wywiad \vojskn\nj w ol-irMe. biliry warszawskiej
w .sierjmiu J 020 r. w: „Nicpodleglosc i Pamiec", P. II Xr 2/3 1905, s. 30-49).

Po bitwie warszawskiej, a nastgpnic osiagnienn sfabilizaeji na froncie
wscliodnim, podjeto kolcjna. analizcj sial.ek wywiadowczycli finikcjoiiujacych
na zaplcczu nieprzyjaciela. VV ids wyniku rozpoczcly siij prare maja.ee na
cclii nspiawnicuie pracy wywiad n ])o zakorirzonht wqjny.

Dowodztwo Oddzialu II zdawalo sobie sprawij z ulomnosci wywiadu.
Wickszosc siatek by la budowana dzieki wykorzyslaniii ideowydi placowek
zagrariicznycli POW, ktdre stanowily „dorywczy wywiad agoncyjny". We-
dlng konccpeji powstalej w styczniu 1921 r. zakladano, ze nowe siatki beda,
tworzone przez kilka najblizszych lat. powodzoniu itiinlo zndecydowac nic
tylko ideowe zaangazowanie wspolprarowtiikdw. ale idwniez skntecznosc za-

legalizowania poi)ytu osob i instytucji na leienie Ro.sji.

Program biidowy siatek sfalych zakladal przede w.szystkim nzycie orga-
nizacji idcowycli i naiodowydi (glownic nilodziezowydi ), instyl.ncji handlo-
wych, przcmyslowych i spolcrznych. Ponadln pi7.cwidyw.iTio wykorzystanie
dwnstronnycli kontaktow nankowycli i ai'lysf.ycznydi. Wspdlpracownikow
Oddzialu II, wywodzacych sit; z tyrli srodnwisk, zaTnierzano uzyc do za-
daii specjalnych, utrzymywania. lacznosci z rentrala.. a takze do zakladania
placowek wywiadowczycli lub dywersyjnydi.

Wedlug konccpeji powstajacyr.li wdwezas w Bitirze- Wywiadowczym Od-
dzialu II glowny nacisk Tnial bye. polozony na budnwanic przyszlych siatek
wywiadowczycli na bazic organizacji mlodziezowycli. Postanowiono inspiro-
wac tworzenie organizacji mlodziezy kresowej. mstytncji spolecznycli oraz
wspierac je materialnie. Oddzial II zakladal. ze oigariizacje to nic b?da uzy-
wane bezposrednio do prowadzenia akcji wywiadowczycli, leez jedynie do
wskazywania osdb majarych odpowiednie predyspozyr-je.

W celn wprowadzenia w zycic tyrli koncepeji Hiiiro Wywiadowcze Od-
dzialn II NDWP zalecilo natyrlnuiastowe ozywienic filii liaTidlowycli usytuo-
wanycli po polskiej stionie front n, aby wkniire po zawarcin i>okoju skicrowac
jc na tcren Rosji. Finny iitywatne koiitrolowane jirzcz Oddzial II mialy bye
uriichamiaiie z mysla. o linudln z pai'istwaini sa.siadn jacynii z Rosja.. Zamie-
rzano skorzystac z kapitalu polskiego, zaeliccaj;ic przedslawicieli inicjscowej
Polonii do inwestowania w dzialalnose haiuliowa. Kierownictwo Oddzialu II

zakladalo rowniez, ze te finny beda. rno^ly l».vc wykoizystywane w celach
wywiadowczycli takze podczas wqjny.
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Koncepcje te wciclano w zycie z pcwnymi trudnosciami. Niezbcdne bylo

zacliowanie w calkowitej tajemnicy powiazari finny z Oddzialem II. Zarza-

dzajacy firma., b?dacy wspdlpracownikami wywiadu. domagali sic. z kolei

pomocy ze strony wladz w iizyskanin kon rosji ua. handcl okroslonymi to-

warami. Juz na poczaiku 1921 r. pojawilo sic kilka przedsiebiorstw, ktdre

rywalizowaly ze soba, daz^c do opanowania rynkdw zbytn na terenie Ro-

sji Sowieckiej. Obawiano sie,, ze moze to doprowadzir do dckonspiracji calc

przedsie.wzie.cie. W polowie 1921 r. Oddziat II zdolal unormowac zasady

funkcjonowania tzw. Domdw Ilandlowych. Zawarto kilka utridw, ktdre za-

pcwnialy znaczna. swobode. zatrudniania w tyr.h instytucjach wywiadowcdw

Oddzialu II, Z reguly obowiazywalazasada, iz liczba wspdlpracownikdw wy-

wiadu nie bedzie przekraczala dwudzicstn pie.cin procent ogdtu personelu.

Rozwiazanie takie stwarzalo znarzne perspektywy przc-d Oddzialem II, po-

nicwaz niektdre firmy, jak np. Dom Handlowo-Tiaitsportowy S. Zmijewski

i C. Tomczycki z Warszawy, dyspdnowaly rozleglyini kontaktami handlo-

wymi na terenie Rosji Sowieckiej, a takze znacznymi kapitalami.

Innym kierunkiem przedsiewzi<;c wywiadowrzych mialo bye inicjowa-

nic rdznego rodzaju wycicczek do miojsrmvosci waznvcli ze strategicznego

pnnktu widzenia. Duze mozliwosci mogio stworzyc w przyszlosci organizo-

wanic wyjazddw ekip archeologicznycli, ktdre byty w slanie przewozic szkice

terenowe, wykonywac fotografie w miojsracli interesiijacyi'li Oddzial II
29

.

W planach rozwojii siatek wywiadowrzych pnwsiajacycli na poczaXku

1921 r. uwzgledtiiono doswiadczenie zdobytr w okresie wojny. Jrdnakze wic;k-

szosc zalozeii odnosilo sic. do warunkdw paniijacyrli jfszcze w przedrewolu-

cyjncj Rosji. Wprawdzie znane bylo poslc-powanie Imlszowirkicgo aparatu

bezpieczeiistwa wobec Polakdw podejrzanyrli o dzialalnosc koiispiracyjna.

oraz w stosunku do wlasnego spoleczeiisl wa, jednak nic przewidywano az

takich trudnosci, z jakinii niialy si? wkrdtre spotkac sialki wywiadowcze

powstajace na terenie wscliodnicgo sasiada.

W okresic wojny polsko-sowieckiej nasra.pil istotny rozwdj polskiego wy-

wiadu na wschdd. Warniiki wojciine uroozliwily wvkorzystanie na szeroka.

skalc. organizacji niepodleglosciowycli. ktore dostarrznty rennycli informa-

cji z zaplecza frontu. Jednakze ze wzglodn na brak farhowego przygotowa-

nia wielu icli czlonkdw oraz intensywna dzialalno.se bolszcwirkich organdw

bezpieczeiistwa ponicsiono wiele strat. Podrzas wojny njawiiily sie. warunki

dziatania na terenie Rosji Sowieckiej, a takze zapferze, jakie stanowil dla

wywiadu bolszewickicgo nidi wywiotowy na zieiuiacli polsklth. Korzyst-

nym zjawiskicm byla postawa niepolskicli organizacji antysowieckich, ktdre

podjgly walk<j.

c. Rozwdj organizacyjny centrali wywiadu na wschdd

Podpisanie traktatn pokojowego 7, P»osja Sowiecka w niarcn 1921 r. otwo-

rzylo nowy etap w stosunkacli ze wscliodnim sasiadeiu. Powaztiym zmianom

organizacyjnym w wojsku towarzyszyla, trwajaca kilka miesi<;ry, reovgani-
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zacja. sluzb wywiadowczych, ktore mialy bye dostosowane do pracy w wa-

mnkach pokojowych. W miejsre likwidowaiiyrli oddzialow TI poszczegolnych

arm it powstaiy wcwngtrzne ekspozytury wywiadowrzc.

Od 1 czerwca przcstal istniec Oddzial II dowodzlwa C Armii. W jego

miejsce zostala utworzona Ekspozytura Oddzialu IT N'aczclnego Dowodztwa
we Lwowie. Jej szefem pozostal dotyrliczasowy szcf Oddziahi II 6 Armii

mjr Kazimierz Florck.

Zgodnie z rozkazcm Oddzialu I Sztabu MSWojsk. z 28 IV 1921 r. sek-

cja ofcnsywy Oddziahi II 6 Armii zostala przekazana do nowo utworzoncj

ekspozytury.

Teren objgty wywiadem ekspozytury rdwnicz poznstal bcz zmian. Uza-

sadnicniem do zlokalizowania jcj wc Lwowie byla potrzcba prowadzenia roz-

poznania. wywiadowczego w rejonie granicy pohidttiowo-wscliodniej. Ekspo-

zytiira we Lwowie miala pelnic fnnkcj? ..osrodka rnitraliziijacego" pracg

stalcj sieci placowek i posternnkow wywindowczyrli nadgranicziiych i za-

granicznych. Intta. przeslanka. uzasadniajarii ntworzotiie ekspozytury bylo

zapewnienie sta.bilizacji w funkejonowaniu wywiadii. Tworzenie ekspozytur

traktowano jako pierwszy etap reorgaiiizacji wywiadii wojskowego.

Kolejiia. konsekwencja, likwidarji Oddziahi II 15 Armii bylo przekaza-

nie Sekcji Dcfcnsywy wiaz z podlcgajacymi jcj ekspozytiiranii do dowddztw
okregow generalnych we Lwowie (Ekspozytury w Czortkowir i Tarnopolu)

i w L u blinie (Ekspozytury w Dubnte, Rowtiem i Sarnarli). Na podobnych za-

sadach powstaiy Ekspozytury nr 1 w Wihiie i nr 6 w Urzesriii nad Bugiem30
.

Zreorganizowano takze centrale; II Oddzialu, \Y miejsce Biura Wywia-
dowczego powstal Wydzial Wywjadowczy Oddzialu II Sztabu Generalnego,

ktory w nowej struktuize zajaj trzecie inicjsa>. Podslawowym zadaniem Wy-
dziatu III Wywiadowczego bylo organizowanie wywiadii ofcnsywnego wobec
pai'istw sa.siaduja.cych z Polska i prowadzonie kontrwywiadu. W poc.za.tko-

wym okresie Wydzial Wywiadowczy skladal sie. z rzlercch refeiatdw: Ite-

fcrat A — tcrlinika wywiadii, Kcferat 11 — centialna agentura (wywiad
ofcnsywny), TJcfcrat C — kontrwywiad. RcferaL D —

- radiowywiad, szyfry

obce, tcchnika podsluclm.

W sklad Refcratu A wcliodzily Irzy podreferaly. l'odroferat A-l zaj-

mowal si? wywiadem dywersyjnym. kierownictwetn akcji dywersyjiiej, ewi-

dencja. obieklow wojskowych w parislwaclt sasiadujacyrli. glowuie na tcrenie

Rosji Sowieckiej. Jego zadania polegaly na tworzenin grnp dywersyjnych

na tcrenie kraju i za granicy. Wpiowadzono wowczas podzial personelu na
wspolpracownikow stalych i konfidentdw dywersyjnych. Rozmiary prac or-

ganizacyjnych nie byly duze jesli uwzgledni si? wydalki na diety, koszty

podrozy i ekwipuiiek. Przecic;tiiy koszt utrzyinania placdwki dywersyjiiej

ksztaltowal si? na poziomie dwtidzicstu tysicrcy inarrk. Znaczne sumy po-

chlanialy wydatki na matcrialy kanrefaryjiie sluznce do sporza-dzania ra-

portow, szkicow, fotografii ewidencyjnych. Koszly fe wyniosly w tyrn okre-

sie okolo miliona marck. VV latach 1923-ID2fi w podreferacie tyin pracow tali
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miedzy innymi kpt, Tadcusz Piiszczyriski oraz kpt. Edmund Cliaraszkiewicz,

pozniejszy szef Ekspozytury 2 (dywersja) Oddzialu IT''
1

.

Podreferat A-2 prowadzil wywiad rliemiczny. Zbieral informacje na te-

mat stanu badari nad bronia^ chemkzna. przede wszyslkim w ZSRS, Niehi-

czeeh, Francji, Stanach Zjednoczonych, ale takze i w innych panstwach,

Poczatkowo podreferat nie przejawiat wiekszcj aktywnosci ze wzgledu na
przrdluzaja.ee si^ prace sie. remontowo laboratorinm. Wydatki Podreferatu

A-2 w drugim kwartale 1922 r. wyniosty ponad pice milionow marek. Obej-

mowaly one wynagrodzenie pracownikriw laboratorinm chcmicznego, opla-

canic agentow oraz wydatki bicza.ce na srodki teclinirzne. Gtdwnym obick-

tom zaintcresowari podreferatu byly nictody wytwarzania gazow trujacych,

tnicizn i matcrialow wybuchowych. Drugim kierimkirm dzialalnosci bylo

zaopatrywanie Oddziahi II w materialy, ktore mogly bye nzyte do akcji

dywersyjnych. Przygotowanietn odpowiodnioli srodknw zajmowalo sie. La-

boratorium Spccjalne, funkcjonnja.ee od pierwszego kwartalu 1923 r. w ra-

mach Instytutu Badawczego Broni Olir-mirznej. Kierownikiom podreferatu

A-2 do polowy 1923 r. by! mjr inz. Zygnnmt Wojnicz-Sianozecki, a nast<;pnie

mjr inz. Franciszek Sarnek.

Podreferat A-3 zajmowal sie. „tcc1inicznyiir' zaopntrywaniem wywiadu.

\V jego sklad wchodzily: biuro fotogrnficzne. binro paszportowe i inagazyn

ekwipunkowy. Zajmowaly sie. one miedzy innymi podrabianiein wszelkiego

rodzaju dokumentow legalizacyjnycli dla wspolpraiownikow Oddziahi II.

Magazyn ekwipunktu zaopatrywal icli \v ndzirz cywihia, i wyposazenie spe-

cjalnc. W drugim kwartale 1922 r. Podreferat A-.'l otixymal do swej dyspo-

zycji ponad trzy i pol miliona inarek3-.

Podstawowe zadania wywiadowrze w latarli dwtidziestyclt i-ealizowal Re-

fcrat B-Centralna Agcntura, skladajacy si<; z siedmiu podrefcratow. Nazwa
refcratu wynikala z wprowadzonej wowrzas calkowitcj centralizacji przed-

siQwziec wywiadowczych. Jego personel zajmowal sic wcrbowaniem i szko-

leniem agentow przekazywanych placowkom wywiadowczym (wywiad gle^

boki) i ekspozyturom (wywiad plytki). Do zadari referatu nalezalo rowniez

sprawdzanie agentury (wywiad specjalny). Rcferat B-l organizowal wywiad

na ZSRS, Litwg, Czeclioslowacj? i Austrie. Dzialalnosc wywiadowcza prze-

ciwko Austrii zostala zaniechana w 1923 r.

Kierownikiem Referatu B-l byl por. Mirhal Taliknwski (ur. 22 IX 1894 r.

w Odcssie, zm. jako plk dypl. 22 VI lDofi r. w W. Brytanii). naleza.cy do

bardziej doswiadczonych oficerow Oddziahi II. Dobra znajnmosc realiow ro-

syjskich J praca konspiracyjna w POW predestynowaly go na to stanowi-

sko. W 1911 r. zostal zmobilizowany do annii rosyjskiej, w ktorej sluzy do

1918 r. Zdemobilizowaiiy 17 I 1918 r. w stopniu szt.abs kapitana wsta.pil do

oddzialu polskiego w Odessie dowodzonego przez plk. Stanislawa Skarzyri-

skiego, gdzie sluzy do jego likwidacji w kwietnhi 1918 r. Nastcjiny etap to

dzialalnosc konspiracyjna. 1 IX 1918 r. stajc si<; cztoukiein POW w Odessie,

otrzymujac przydzial na stanowisko adititanta R.cjomi C KN-3. W charak-

terystyce sporza^dzonej przcz kierownictwo KX-3 sUvii>rdzono. ze Talikowski
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„byt oficerem, ktory dzicki zdofnosciom organizacyjno-wojskowym wydat-
nie przyczynil si? do rozbudowania aparalu wojskowo-wywiadowczcgo na
calym tcrenic Czarnomorza". Za osiagnieje wyniki w pracy wywiadowczej
odznaczony by! dwukrotnic Krzyzem Walccznych, Sicbrnytn Krzyzem Za-
stugi i Krzyzem Nicpodleglosci. 1 X 1020 r. przerwal prarc. wywiadowcza
w POW t zostal przenicsiony do Oddzialn II Naczclnego Dowodztwa. Po-
czatkowo pelnil tam obowiazki ofkera wywiadowczego, a nastcjinic kierow-
Tiika Referatti IM Wydzialu III Wywiadowczego33

.

Glownym kierunkiem dzialalnosci Rcforatu B-l by! wywiad przeciwko
Rosji. Ogolne zalozenia organizacyjne z polowy lat dwudzieslych wprowa-
dzaty podzial terytorialny strcf i okregow wywiadowrzycli. Tcrytorimn ZSRS
podzielono umownie na dwie zasadniczc strefy objc.fe wywiadem plytkim
i glebokim. Wywiad plytki, siegajacy na glcbokosc dwustn pierdziesieciu ki-

lomctrdw od granicy paiistwa, organizowaly ekspozytury w Wilnie, Brzesciu
i Lwowic. Wywiad plytki dzielil sie. na wlnsciwy (glebokosc dwiescic picidzic-

siat kilometrow), ktdry prowadzono stlaitii ekspozytur (agenci, konfidenci)

oraz graniczny, ktoryin si? zajmowaly wylacznie cywilne organy bezpieczeri-
stwa (policjagraniczna, policja polityczna, wladze administracji politycznej)

wspolpracuja.ee z ekspozyturami.

Cclem wywiadu plytkiego bylo roznoznanie przyszlcgo tcrenu koncen-
tracji wojsk nicprzyjacicla i pierwszych dzialan wojennych. A by to osiagnac
planowano:

,,a) nadzdr nad pogranicznym rurliom wojsk,

b) »zaczepianic si<;« w poszczegohiych jodnostkacli i oddzialach wojsko-
wych rozinieszczonych w pasic iiadgranicznym nawet do sztabu dowodztwa
korpusu wlacznie,

c) opanowanie teronii przez obsadzanir? wazniejszycli w<;zldw komunika-
cyjnych jako przyszlych stacji wywiadowczydl wojsk w czasic konccntracji,

d) badanic nastrojow ludnosci pograniczn i przcjawdw zyria gospodar-
czego" 3,1

.

Zadanie wywiadu glebokicgo polegalo na. dostarczaniu catnksztaltu wia-
domosci natury wojskowej, ekonomirznej, spolecznej i politycznej z calej

Rosji wykorzystujac w tym celu wszyslkie zrodla iriformacji na terenie

ZSRS. W eclu usprawnienia dzialalnosci placowek wvwiadowczych tery-
torium Sowietow podziclono na szesV: okregow: 1) Moskwa. 2) Charkow,
3) Tyflis, 4) Nowonikolajewsk, 5) Orenburg, (S) Taszkient. W kazdym okre.gu
iniala funkejonowac placowka. gldwna, krdrcj podlegaly podokregi wywia-
dowcze, podplacowki. Rozgraniczenie strcT dzialania poszrzegdlnych placo-
wek iiie musialo bye scisle przestrzegane. Wvznaczony tcren wskazywal jedy-
nie glowny obszar rozpoznania. W wyjat.kowych wypadkacli placowka mogfa
podcjmowac akcje wywiadowcze na sasiednim teronic. Niezaleznie od po-
dziahi teiytorialnego tworzono saniodziolnp placowki (bezterytorialne) lub
wykorzystywano agentow wykonujacych zadauia specjalne.

Ogolne zasady przesylania wiadomosci przez placowki przewidywaly
dostarczanie materialow do placowki glowncj, ktora inogla zaopatrywac je
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jcdynic wlasnym komentarzem, poczym dostarczaiio material do Centralnej

Agenttiry (Rcferat B-l) w Warszawie. W wypadku nzyskania przez placdwk?

waznych informacji istniala mozliwosc przc-sylania danych bezposrednio do

Centralnej Agentury po zawiadomieniu o tym placowki gldwncj na terenie

Zwiazku Sowicckiego.

Powyzsze zalozenia ulegly rewizji. Plany wykorzystania na duza. skale,

instytucji prowadzacych handel z Rosja. do dzialari wywiadowrzych okazaly

sic. niewykonalne, dlatego opracowano nowa, strukture. wywiadn. Wedlug wy-

tycznych Oddzialu II na 1922 r. praca wywiadowcza wobec Rosji miala

opicrac sie. „na glebokiej i sprezystej stoci daja.cej sic wykorzystac zardwno

w warunkach pokojowych, jak i w wypadku zerwania stosunkdw dyploma-

tycznych lub wojny, a takze przewrotn i zmian politycznych na enlym terenie

ZSRS lub w granicach narodowosci (Ukraina, Kaukaz, Kozaczyzna itd.)" 35 .

Postanowiono, ze placowki wywiadowcze beda. tworzone nie tylko na tere-

nie Rosji, lecz takze w paiistwach sa,siadujacych z Rosja,-. Miano je tworzyc

w; Ilelsingforsie (Helsinki), Rewlu, Kownie, Kiszyniowie, Warnie, Stambule

i Angorze (Ankara)36
. Siatki wywiadowrze w Rosji mialy powstac przede

wszystkim przy polskich placdwkach dyplotnatycznych w Moskwie i Char-

kowie. Mieli je tworzyc oficerowie Oddziatn II wystepujacy oficjalnie jako

personel tych placdwek. Ponadto Oddzial II zakladaf, ze zdola wykorzystac

w celach wywiadowczych oficjalne kont.nkty podejmowane przcz delegacje

i inisje, prywatne instytiicje handlowc, trail sportowe i agenrje prasowe. Za-

mierzano je subwencjonowac przez dtuzszy czas lub tworzyc ad hoc w zalez-

nosci od istniejacych potrzeb i mozliwosci.

Niezaleznie od tych plandw Oddzial II przewidywal unichomienie czte-

recb placdwek przez oficerow nie majacycb zadnych powia/.ari organizacyj-

nych z przedstawicielstwami dyplomatycznymi. Mialy one powstac w Mo-
skwie, Leningradzie, Charkowie i Kijowie. Przydziclono im caly teren Rosji

europejskiej oraz Ukraine^

Placowki wywiadowcze na terenie Rosji Sowicckicj mialy pozyskiwac

danc dotycza,ce: staim organizacji armii sowieckicj, dcmobilizacji i mobi-

lizacji w przysziosci. Szczegdlnie istotne byly plany opcracji na wypadek
wojny: a) z Polska^ wzglednie z Polska. i Rmminia,, b) z Polska, Lotwa, i Es-

tonia;, c) z paristwami baltyckiini, d) na Wschodzio (Indie), e) na Syberii.

30 VII 1921 r. pplk Romuald Wolikowski, attache wojskowy RP w Moskwie,

otrzymal instrukeje, z ktdrych wynikalo, iz raporty wywiadowcze mialy bye

formulowane „krotko i tresciwie z uwzglednicniem zawsze daty, do ktdrej si?

odnosi informacja oraz stopnia jej wiarygodnosci" 3 '.

Wezlowe znaczenie mialy wszelkie inforniacje dotycza.ee „planu wspdlnej

akcji sowiecko-memieckiej i sowiecko-litewskiej" oraz odpowiedz na pytanie,

czy w ogdle plany takie istnicja.- Istotnym zadaniem bylo rdwniez ustalenie

O. de B. zachodniej granicy Rosji w wypadku calkowitego lub cz?sciowego

zaangazowania si? w walkach na Wschodzie.

Oddzial II kladl w tym okresie dtizy nacisk na rozpoznanie sytuacji

na. Syberii. Chodzilo zardwno o zdobywanie doknmcntdw sztabowych, da-
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nych dotyczacych mobilizacji jak i planow strategicznyrh. Warlosciowe byly
nawct gazety ukazujace sie, na Syberii. Zalecano stworzenic polnej ewidencji
Polakdw zamieszkalych na Syberii, ze wskazaniem osdb, ktore jnozna byloby
wykorzystac w przyszlosci w cclach wywiadowczycli3S

.

W drugicj polowie 1923 r. Referat B (Centralna Agentura) przezywal
duzc trudnosci zwiazane z podzialem struktnralnyin. \V pierwszej fazie dzia-

lania referatu, gdy placowki zagraniczne i ckspozytury wewn<;trzne nie roz-

winejy w dostatecznym stopnhi swej dzialalnosci obowia.zuja.ca wdwczas cen-

tralizacja pracy wywiadowczej przynosila korzystnc rczultaty. Personel by!

zmuszony do osobistego werbowania agentow, szkolenia i prowadzenia kontr-

wywiadowczcj kontroli agentiiry, co ograniczato mnzliwosci organizowania
wfasciwej pracy wywiadowczej. Obowia.zek dostarczania agentow wywiadowi
gtebokiemu (placowki wywiadowcze) i plytkicmu (ekspozytury) stwarzal au-

tokratyczne stosunki miedzy central^ a aparatem t.erenowym. odbicral sa-

modziclnosc kierownikom placowck i ckspozytur. Wlasciwy wywiad, prowa-
dzony przez oddzielne podreferaty i podzielony w analogiczny sposdb jak
w Wydziale Ewidencji na cztery cze.sci (wschod — Rosja, Utwa; pdlnoc —
Lotwa, Estonia; zachod — Niemcy; poiudnie — Czechy, Austria, W?gry),
nie mogi osiagnac nalezytcgo poziomu ze wzgledu na nadmicrny pod wzgl?-
dcm terytorialnym zakres zainteresowaii przy rdwnoczcsnej szczuplosci kadr
i mozliwosci finansowych.

VV wypadku Wydzialn Ewidencji taki podzial byt w pclni wskazany,
poniewaz uiatwial odrebne opracowanie danych dolyrzacych poszczegdlnych
paristw39 .

Zmiany struktury wewnatrz Referatu B, jak stwierdzono w raporcie

Oddzialu II, „narzucone byly automatycznie przez samo zycie". Stopniowo
uwzglcdniano potrzeby i warunki rzeczywiscie istnicja.ee w paiistwach ob-
j<;tych rozpozn aniens. Z cztererh podreferatow wywiadowczych utworzono
dwa, ich nazwy wskazywaly na podstawowe kierunki aktywnosci politycznej
II Rzeczypospolitej — wschod i zachod.

Pierwsze lata funkejonowania Referatu B przyniosly wazne doswiadcze-
nie — niewiclka byla przydatnosc agentow werbowanych na tcrenie kraju.

Mogli oni bye wykorzystywani z powodzenicm jedynie do wywiadu plyt-
kiego. Wywiad gleboki na tcrenie Rosji i innych paiistw mogty skutecznie
prowadzic osoby pozyskane na. miejscu. Wynikalo z tego, ze rdwniez szko-
lenic agentow przeznaczonycb dla placowck zagranirznych bvlo niecelowe.
Postanowiono wi^c zlikwidowac Podreferaty B-l i D-2, a wspolpracownikdw
(agenci sluzby wewne.trznej) przekazac do Referatu C (kontrwywiad).

W reznltacie tych zmian Referat B stal si? wylacznie ofensywny. Jedno-
czesnie, zamiast dotychczasowej nazwy Centralna Agentura, wprowadzono
okreslenie Ofensywa. W rezultacie Referat B Ofensywa, skladal sie. z dwoch
podreferatow: Wschod i Zachod. Kierownictwo Oddzialu II nzasadnilo te.

zmian? „wykladnikiem obecnej zewn^trznej paristwowej koniunktury poli-

tycznej, wynikajacej z naturalnego polozenia geograficznego, ktore nakazuje
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zwroric si? przedc wszystkim w kierimku zasadnirzydi przeciwnikow: Rosji

(Podreferat „Wscliod") i Niemiec (Podreferat ..Zacliod")'10 .

Z koncepcji tej wynikalo, iz paiistwa baltyckie mialy pozostac w zain-

tcresowaniu Podreferatu „Wsdi6d*\ a pat'istwa potnzone na poludniu Eii-

ropy — Podreferatu „Zachdd".

W referacie poza kicrownikiem pracowato szesciu ofirerow — po trzech

w kazdym podreferacie. Podstawowe zadania praoownikow obu podreferatow

byly podobne. Pierwszy oficer sprawowat ogolne kiorownictwo, prowadzil

wywiad gletoki i plytki, zajmowal si? wysylaniem instrukeji do placdwek

wywiadowczyeb. Drugi oficer (organizacyjuy) zajmowal si? rozbudowa, sieci

wywiadowczcj, zdobywaniem Tiowych zrodel infonnarji, rozdziclaniem zadan

i koordynacja, pracy placowek. TYzeci prowadzil ewideticjc i dossier placowek

i agentdw, zatatwial sprawy biczace oraz korespondencj? wewn?trzna. i ze-

wnetrzna,. Kicrownikowi Referatu R podlegata ponadto Kanrelaria Gldwna,

kasa i bhiro fotograficzne.

Na poczatku lat dwudziestych Referat, Ft-1, organizujacy wywiad na

wscliod, nie miescil si? w siedzibie Oddziaiu II przy placii Saskim, leez przy

ill. Urackicj 18, w zarekwirowaiiej jeszcze przez Niemrdw katnicnicy. Warto

przytoczyc barwny opis panujacych wdwcza.s warnnkow, zawarty we wspo-

mnieniach VVJadyslawa Michniewicza: "Traf chcial, ze naprzcciwko pod nu-

mcrom 17, w domu rdwntez zarekwirowanym, urz?dowal bardzo ruchliwy

Wydziai Polityczny M'misterstwa Spraw Wewnetrziiycli, majacy wspolne

z wojskiem na wscliod skierowane zainteresowania. Te dwa pokrewne i ru-

chl'iwe urz?dy sciagaly nasiebic uwag? publicznosci, w zwiay.ku z nadiniarem

swoich przymusowo doprowadzanych przez policj? klientow. I sila. rzeczy

staly si? magnesem dla agentury sowieckiej, swobodtiic nas podgladajaccj

w tym handlowym i reprezentacyjnym odcinku ulicy Urarkicj, pomi?dzy

Chmielna. a Alejami. Do dztelnicy przykleila si? zlosliowa nazwa szpiegow-

skiego Grajdolka, siegaja.cego od Nowego Swiatu az po Dworzec Glowny,

gdzie w Hotclu Wiedeiiskim mieszkal kterownik referatu, kapitnn Talikowski

oraz szereg oficerdw tzw. Ceutralnej Ageutury, i gdzie byly zarezerwowane

pokoje dla tajuiakdw przyjezdnych. (...) Tamze mieszkal z rodzina. Leon

Kabacznik, ^minister finansow« Oddziaiu II, arcymistrz od wyscigdw kon-

nycli, przyjacicl kombinatorow — dzokej, ricliy wspdlnik Mroczkowskiego

jako wlaiciciela znanego cyrku. Zual cala Warszawc zwlaszcza mieszkaii-

cow ^rodmiescia i Nalewek. (...) W poludnie »Grajdolek« ozywial si? jak

kopnicte obcasem mrowisko. Na ulic? wysypywala si? gromadnie brae urzed-

nlczo-wojskowa, spiesza„c na „drugie" sniadanie, do lokalu wcdlug swego gu-

stu i kieszeni (...). Oficerowie z Drackiej, jadali przewaznie w „Cristalu" za

pdl darmo, przekazujac tarn zawczasu swe dcpiitaty zywnosciowe, czyli cz?sc

uposazenia, otrzymywanajak wszyscy funkcjonariiiszc paristwowi w naturze,

eelem wyrownania strat zadawanycli przez szaleja.ca, inflacj? (...). Bracka

L8 miata swoj podreczny areszt, zwany Gdrka,. Tarn nocowali wi?zniowie

podczas wst?pnych badaii, prowadzonych przez referenta kontrwywiadu, po-

rucznika Jana Urbarica" 41
.
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Zmianom w strnkturze centrali Oddziatti II towarzyszyla reorganizacja
aparatu terenowcgo. Istotnym posunieciem byto podporzadkowanie Ekspo-
zytnry nr 6 w Brzcsciu od 1 I 1926 r. kierownikowi Ekspozytnry nr 1 w Wil-
nie. Polaczono personel komorek organizacyjnych obn ekspozytur. Uzasad-
nieniem zmiany by! zbyt waski pas dzialania Ekspozytnry nr 6. Tcrcn objety
joj rozpoznaniem byl slabo zaludniony. Ogrnniczone mozliwosd w pozyska-
niu agentury, male efokty dzialalnosd w stosimkn do ponoszonycli kosztow
mialy decydujace znaczcnie.

Nowe zadania wzmocnionej Ekspozytury nr 1 w Wilnte polegaly po-
cza.tkowo na organizowaniu wywiadu na terenie Zadmdtticgo Okregu Woj-
skowego, ze szczcgdlnym uwzglQduieniem jego sztabn w Kijowie. Wywiad
na terenie Bialorusi obcjmowal garnizony: VVitebsk, Moliyldw i Bobrujsk,
w ktorych micscily sie. sztaby korpusdw piedioty, a takze IFomcl i Miiisk —
sicdziby sztabow korpusdw kawalerii. Ponadtn Ekspozyturc. nr 1 intereso-
waty rdwniez wezly kolejowe w miejscowosciadi: Or.sza,'k"alinkdw, Ztobin'12 .

Reorganizacja obit ekspozytur byla pierwszytn etapem likwidacji Ekspozy-
tury nr 6. Nadal istniaio rozgraniczenie obszaru obJQtego wywiadem. Na
terenie sowieckim linia ta przcbiegala wzdluz miejsrowosci: Minsk — Mo-
liyldw — Klimowice — Brarisk. W czasie wojny Ekspozytura nr 1 miala
bye przeksztalcona w Oddzial TI Dowodztwa Frontu. W tym czasie uksztal-
towala sie ostateczna organizacja Referatii „Wsclidd'\ Wbrcw spotykanym
opiniom, ze byl on faworyzowany przez kierownictwo Oddzialu II, o czym
miala swiadczyc rzekoma wieksza niz w Referncie „Zndidd" liczba pcrsonelu,
liczba pomieszczeii oraz podwyzszony fundnsz dyspozycyjny; zaden z tych
argumentdw nie byl prawdziwy. W 1935 r. Podreferat'„Wsdidd" zajmowal
tylko pie.c pokoi (109, 111, 115, 117, 119) o laczuej powierzdini okolo osiem-
dziesiedu szesciu metrdw kwadratowydi. Szef, kpt. Niezbrzycki, pracowal
sam w pokoju 115, Poza nim pracowalo tu tylko szesdu ofirerdw: rtm. Jan
Zakrzewski, por. Mikotaj Telatycki, por. Michal Baliiiski, por. Jan Urjasz,
kpt. Waclaw Zalewski i por. Gustaw Olszewski, oraz dziewieciu urzedni-
kdw cywilnych. Natomiast na poczatku 1!)39 r. personel Rcfcratii „Wschdd"
skiadal sie; z osmiu oficerdw i szesciu urzednikdw cywilnych. Jcgo struktura
i obsada przedstawiala si<» nastepujaco:

Dzialy:

I Ogdlnoorganizacyjny
— kpt. art. Jan Urjasz

II Placdwki wywiadu glebokiego na terenie Rosji— mjr dyp). sap. Ludwik Midialowski

kpt. piech. Boleslaw Skrzypek

III Agentura „Zacliodnia"

— rtm. Janusz Rozwadowski
kpt. Bronislaw Eljaszewicz

IV Daleki Wschdd
— kpt. pil. Bohdan Butkiewicz
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V Bliski Wschod
— rtm. Stanislaw Drzewiriski

VI Kartotcka
— u.c. Zadrozna, Zaleski

VIII Kancelaria i Kreslarnia

— Jadwiga Lassaud, Maria Chojnacka, Janina Krcczmar, Baczkowski.

Zadania poszczegolnych dzialow polegaly na nadzorze i koordynacji

pracy placowck wywiadowczych w wydziclonych rejonach. Do kompeten-

cji dzialu III (Agentura „Zacliodnia") nalczalo utrzymywanie kontaktow

z agetitami kierujacymi placowkami zlokaltzowanymi w skiipiskach emigra-

cji rosyjskiej, a mianowicie w: Paryzu, Pclgradzie, Brnkscli i Warszawie.

Funkcjonowaly one niezaleznie od siatc-k Ekspozytury nr 2 Oddzialu II.

Obsadapersonalnaposzczegdlnycli dzialow ulegaia zminnom ze wzgledu

na duza. rotacje. oficerow. Byli oni kicrowani na pWowki wywiadowcze,

a po wykonaniu zadania wracali do ccntrali Info wysyJano ich na teren

inncgo paristwa. Wiekszosc oficerow zatnulttionych w Reforacie „Wschod"

pelnila kilkakrotnie funkcje kierownikow placdwek wywiadowczych. Kapitan

Jan Urjasz, kicrujqcy dzialem ogolnoorganizacyjnyin. nalczal do najdluzej

pracuj^cych w centrali.

Korzystnym zjawiskiem byly stosntikowo rzadkie zmiany na stanowi-

skn szcfa Po'dreferatu „Wschod". W latacli 1921 1939 zajmowali je ko-

lcjno: kpt. Michal Talikowski, rtm. Alcksander Nicdzhiski, kpt. Stanislaw

Gano i kpt. Jc-rzy Niezbrzycki. Ten ostatni kierowat podrcleratem w latach

1930-1930. Praca jego byla wysoko oceniana nie tylko przez kierownictwo

Oddzialu II, ktore niewatpliwie dostrzegalo istotne nv.nicc w mozliwosciach

prowadzenia wywiadn przeciwko Rosji Sowiockiej i Nicwcom. Z korespon-

dencji miedzy kpt. Niezbrzyckim a kierownikami placowok wywiadowczych

podrefcratu wynika, ze darzyli go duzym znnfaniem i nie kwestionowali jego

decyzji. W wieht listach prywatnych mozna znalezc przcjawy sympatii dla

szcfa. Listy Niezbrzyckicgo niusialy dose rzesto dzinlar tispokajajaco na ofi-

cerow wykoimjajcych trudne i ryzykowne zadania.

Kpt. Jerzy Niezbrzycki (nr. 22 VII 1902 r. w Wiimicy, zm. 30 01.1968 r.

w USA) wbrew spotykanym opiniom o siahych kwaiifikacjach, nalezal do

najwybitniejszych oficerow Oddzialu II. Obejtmijac funkcje szefa podrefe-

ratn „Wschod", legitymowal sie, niemal pictnastolctnim stazem w pracy wy-

wiadowczej przeciwko Rosji. Od 1917 r. by! czlonkiem POW. W grudniu

1918 r. zostal komendantem oddzialu dywersyjnego skladajacego si? z har-

ccrzy, ktdry sformowal z wlasnej inicjatywy, podporzadkowujac go komen-

dzic POW w WJnnicy na Podolu. Przeprowadzil wraz z oddzialem kilka

akcji dywersyjnych miedzy innymi na starjc kolejowc Knziatyii i Zmeryuka.

Aresztowany w 1919 r. przez bolszewikow w Zmerynce uciokl, po czym zo-

stal wyslany jako kurier do Lwowa, przechodzac przoz dwa fronty. Jego

misja byla zwiazana z dzialalnoscia. wywindowcza prowadzonn przez podpo-

rzadkowane tmi siatki konspiracyjne POW. Za dzinlalnosc dywcrsyjna i wy-

wiadowcza. otrzymal pochwale. w rozkazie dowddey XII dywizji. W marcu
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1920 r. przeszedl kolejny raz przez linie. frontn, przewozac meldmiki wywia-
dowcze z Ploskirowa do Win nicy. W okresic ofensywy polskirj, realizujac
zadania wywiadowcze, dwtikrotnie przekraczaf linic frontii w Bohunowcach
i Dera^u. Podczas drugiej przrprawy zostal ranny. Pomimo to uracil na za-
plccze frontu i 20 VIII zameldowal si<; w kwaterze KN-3 w Kijowie. 1 IX
1920 r. zostal wyslany na Ukraing z zadaniom zorganizowania kilku placo-
wek wywiadowczych, Jcgo dzialalnosc zostala. bardzo wysoka oceniona przez
kiorownictwo KN-3. Wkrotr.e otrzymal kolcjne zndanic. Tym razem dostal
przydzial do komendy POW KC-2 w Kiszyniowie prowad'zacrj dzialalnosc
wrejonie Besarabia— Kiszyniow. Pefni! lam funkcjc adhitanta komcndanta
okrggii czarnomorskiego do likwidacji POW 1 HI 1921 r. W tym okresie kil-

kakrotnic przekraczaf graniaj rumuiisko-sowiccka wystcpujac vv roli lacznika
micdzy siatkami POW w Kiszyniowie i Odcssie. Kommdant okr^gu C 2, ka-
pitan Marian Piotrowski „Pcpoa", wysokoocenil dzialalnosc iViczbrzyckiego,
piszac o nim, ze obowiazki swc ,.pelnil z prnwdziwym poswicceniem dla do-
bra sprawy polskiej i gorltwoscia.. Przy sprlnianiu obowiazkow sluzbowych
dal ob. Niezbizycki dowody znajomosci rzoczy oraz zdolnoxci organizacyj-
nycli. Znajomosc tcrcnii nkrairiskiego oraz organizarji armii sowieckiej byla
wiclcc pozyteczna w pracacli oki^gu'"1

'

5
.

Za dzialalnosc sw^ Niezbizycki zostal awansowany do stopnia. podchora-
zego POW oraz przedstawiony do odznaczmia k'tzyzc-m Walerznych. 1 VII
192'! r. zostal mianowany na stopieii ponicznika, a 1 [ 1935 kapitana. Od
15 VIII 1028 do 31 XII 1030 r. kicrowal dobrze fuiikrjoimja,rfi placowka. wy-
wiadowcza. 0-2 w Kijowie. Nastcpiiie pracowal jako referent w podreferacie
„Wsrliod", a od 1932 r. zostal jego szc-Ihii. Pod jcgo kierownictwem ko-
morka ta osi^gala dobre rezitltaty pominio ooraz irudiiicjszycli wartmkow
pa.nnja.cych na terenie ZSRS. Szef Wydzialn Wywiadowczego, pplk Ste-
fan Mayer, uzasadniajac w 1038 r. wniosrk o odznnczenic Niczbrzyckicgo
Zlotym Krzyzcm Zasliigi. stwierdzil: „war!osc catoksztaltn pracy kapitana
Niezbrzyckiego znacznie przerasta horyzont, ktory odpowiadalby jcgo stop-
niowi". Podpnlkownik Mayer pozostawil inn duza, swobode. w kierowaniu
Podrofcratem „Wschod".

Jako „R,yszard Wraga" Niezbizycki prowadzil dzialalnosc polityczno-
-publicystyczna. By! nawct jednym z kandydatow na staitowisko dyrektora
naczclnego Polskiego Radia. Fakt fawotyzowania przez kinrownictwo Od-
dziahi II przysporzyl Niezbrzyrkiemn oponetttow, a kiytyczne opinie o pracy
Refcratn „Wscliod" nie zawsze byly uzasadnionc*.

* .lodnyin z oskariiycieli jest Wladyslaw Micliniewirz, oficcr Od.lziah. [I. klory w swej
ksiitzco Wielki btufl sowiecH posa.{lzit Niezbrzyckicfio i Tatikoivskrngo o wspdlprac? z wy-
iviadom sotvieckim. Miclniiewicz slwicrdsa na pr/ykliul, ie zoiif szrfa Rpfpral« „Wscliod"
musiat miec „stale na okil". Michnioivic? nie podaje zadiipgo konkrotnpfio faktu, ktorv
mdfttljy wyjasiiic dlaczego „mial na oku" Nifizbrzyckij (Dyhczyiiska). Bye moie miat na
mysli podejrzcnie o wspolpracf z wyvviadeiii sowieckim, ponfaivai wiosii^ 1920 r. zostala
arosztowana przoz bolszewikdw wykomijac zadania w.Vwiadowc7n w rcjonic Piotrogrodu.
Takich insymiacji nie potwierdzaia znane nam dokumenty. Il.ilina Dybczyiiska rzeczy-
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d. Prace mobilizacyjne Referatu „Wschod"

Istotnym elementem wsrod przedsic;wzie.c organizacyjnyrh Referatu

„Wscli6d" byly prace zwiazane z przygotowaniami do wojuy. Prowadzono

je zamwno na szczeblu centralnym, jak i placdwck wywiadowczych. Podej-

mowane przygotowania mobilizacyjne prowadzonc byly w ramach prac Od-

dzialu IT. Glownym kierunkiem bylo wyszukiwanie kandydatdw na agentow

i irh werbunck z myslf). o wykorzystaniu w wypadku konfliktu zbrojnego

z ZSRS, Okreslano rowniez zadania wojonne dla agentnry, ustalano sposoby

lacznoiici poprzez tzw. skrzynki pocztowo w krajacli neutralnych, skrytki,

teclinike. ogioszeii w pra.sie. W sktad siatek wywiadowczych, ktorc mialy pod-

ja,c dzialahiosc w warunkach wojcnnycli, nic mogiy wcbodzic osoby podej-

rzatie przez wladze sowieckic o jakickolwick kontakly z wladzami polskimi

lub podlegajace internowaniu. Zasadnirze znarzenic mialo oddziclenie ogniw

ftinkcjouujacych podczas pokoju od tyrli, ktorc mialy prowadzic dzialalnosc

po wybuchu wojuy. Z mysla. o przyszloj wqjnie dokouano w Oddziale II

podzialu na dwa zasadnicze kicmnki rozpoznania — wsciiodni i zachodni.

Znalazlo to odzwierciedlcnie zardwno w przygotowaniarh Wydziaiu Wywia-

dowczcgo, jak i Wydzialu Studiow, W wypadku kicrunku wscliodniego sta-

rannic dobierano oficerow do Referatu ,,\Vs<-hdd" i Referatu „Rosja". Podob-

uic bylo na kierunku zachodniin. Natomiast w Referar ie Studiow Ogdlnych,

ktory zajmowal si? pozostalymi paiistwanii, obsadc personally kompleto-

wano z mniejsza, dbalosciq.

Od jesicni 1928 r. prace organizaryjne przybraly na tcmpie. Organizowal

je odre,bny refcrat. Po jego reorganizarji i ograniczeniii kompetcncji podsta-

wowe prace mobilizacyjne prowadzil Wydzial I Organizacyjny Oddzialu II.

W relu rozgraniczenia spraw biezaeycli od niobilizaryjiiych utworzono Sa-

modzielny Referat Ogdlny, ktory zajmowal si? utrzymywaniem oficjalnycli

kontaktow z instytucjami, przedsta%viriclstwami zagranicznymi, organizowa-

niem wyjazdow zagranieznych oficerow Oddzialu IT. Przygotowania mobi-

lizacyjne obcjmowaly miqjdzy innymi zorgauizowanie rrzerw kadrowych ofi-

cerow wywiadu. W styczniu 1929 r. etat wojenny Oddzialu II na wypadek

„R" (wojna z Rosja.) obejmowak

Sztab Glowny 196 oficerow

Armie 4fl
-"-

Grupy operacyjne 24 -"-

Okr^gi etapowe 21 -"-

Samodzielne referaty Iuforinacyjne 00 K '12
-"-

Razem '

~
332 oficerow

wiscie byta areszlowana i poddaiia wieloktotnvtn i dgzkini przcstndianiom i torturom.

Zostala navvet skazana na kari; sminrci, ale wyrokn nit: ivykoiiiiiio. Sprawa ta byla szcze-

gdtowo badatia przez kierowiiictivo POVV KN 3. Slwiordzoiio, iz Dvbczyiiska nie ujawnila

bolszewikom znanych jej szczegoldw orgauiz.acji nas/cfio wywiaclii. Zaswa, postaw? zostata

octznaczona orderem Virtu ti Militari V klasy.

38



W tym czasie „dysponowano" jeclynic 299 oficerami przygotowanymi
do sluzby, przcwidywano, ze w wyniku pjzeszkolenia do korica 1929 r. po-
trzeby mobilizacyjne zostaiia. calkowicie zaspokojone. Z mysla. o tym Od-
dzial II podejmowa) rozncgo rodzaju zabicgi majace na col h powiekszenie
liczby osob, klore w przyszlosci zamierzano wykorzystac do prowadzenia
rozpoznania. Niezaleznic od specjalnycli kursow dla oikcrow wywiadu orga-
nizowano wyklady we wszystkich szkolarh wojskowycli oraz cywilnych orga-
now bezpieczcristwa (Policja Paristwowa, Straz Gratiirzna). Byly to zajecia
z zakresu znajomosci nieprzyjaciela, tcrliniki pracy wywiadowczej, kontr-
wywiadowczcj, dywersji i propagandy. Po doswiadczoriiacli z lat 1927-1928,
gdy wprowadzono zagadnienia zwiazane z praca. Oddziahi II do programu
manewrow, zwiekszono udzial oficerdw wywiadu w podrozach taktycznych
Wyzszej Szkoty Wojennej, Miato to na celu przekazanie przynajmniej pod-
staw pracy wywiadowczej.

W tymokresie Referat B-l (wywiad na W.srliod) rozporza.1 przygotowy-
wanie listy osob, ktore powinny bye przydzielone do Oddziatn II na wypadek
mobilizacji. Wsiod „zapotrzcbowanyc!i" byli oficerowie i podoficcrowie re-

zerwy aktualnie i w przeszlosri zafntdnieiii na placdwkacli prowadzacych
wywiad pizeciwko ZSRS oraz przeuicsirni do rczeiwy pracownicy Iteferatu
B-l, W zestawieniach tych umieszrzano rowniez cenniejszych agentdw i kon-
fidentdw. Wykazy zawieraiy sci.sle danc pcrsonalne, funkeje pclniona, w Od-
dziale II, ostatnie miejsce zamicszkania i przynaloznosc do PKU (Powiatowa
Komenda Uzitpclnien).

W marcu 1938 r. gen. bryg. War law St.arhicwirz, szof Sztabu Gldw-
ncgo, zatwicrdzil instrukeje reklaiTiaryjna. pcrsoneln wywiadowczego, prze-
widujaea. zwolnienie ze sluzby rzynncj hezterminowo lub na trzy riiiesia.ee

caiy personel wywiadowczy -- bez wzglcdu na. wiek, stopicii i specjalnosc
wojskowa4 ''.

W latach 1929-1931 w Oddziale II nasilono prace organizaryjne na wy-
padek wojny. Poniewaz przcwidywano kilka warianlow przyszlego konfliktu
zbrojnego struktura central! wywiadu nlegala wiclokrotnym przeksztalce-
niom, Aby osia,gnac optymalna, sprawnosY. przy wykorzystaniu ogranicza-
nego budzetti, w kolejnych projektarh pojawialy si? lirzne zmiany zakresu
dzialania komorek organizacyjnycli i rednkrje obsady personalnej. Kierow-
nictwo Oddziahi II staralo si? wykoizystar doswiadczertia ostatniej wojny,
uzyskane podczas wspoipracy z sojusznirzyriii wywiadami, i stworzyc jedna.
central? podporzadkowana. Naczelncmii Dowodztwu. Analrza projektowa-
liycli komorek organizacyjnyrli wskazuje na znaczny postep w tych pracach
i elastyczne podejscie do struktur central! Oddziabi II.

We wszystkich planacb otganizaryjnycli central! na wypadek wojny prze-
widywano istnienie komorek prowadzacycli rozpoznanie w kieninku wschod-
nim. NajwazniejszE), zasada. wystQpujaca w tyrli koncepcjadi bylo wydziele-
nie nicwiclkiej giupy oficerow do dyspozyrji ..Wielkiej Kwatery Gldwnej".W jednej z koncepeji zakladano nastcpiijfica. obsade: szef Oddzialu II, ofi-

cer do zleceii, trzech oficerow w referacie syliinryjiiyrn. olicer plus tizynastu
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szeregowych jako personel pomocniczy. W czasie pokojti zredukowana wielo-

krotnie obsada Centratnego TJiiira Wywiadowczego, ktdrego struktura byla

zblizona do Oddzialu II Sztabu Glownego, miala obcjmowac: sicdemdziesie-

ciu dziewie.ciu oficerow, stu siedemnastu urz?dnik6w cywilnych i osiemdzie-

sieciu pieciu szeregowych45
.

W projekcie pochodzacym z poczatku 1935 r. wprowadzono dalsze ko-

rekty w strukturze Oddzialu II na wypadek wojny. Ulegly zmiatiie zadania

poszczegolnych wydzialow. Wydzial HI Oddzialu II NDWP, skladajacy si?

z osmiu referatow, mial organizowac wywiad ofensywny. Podstawowe zada-

nia mialy realizowac cztery rcferaty: 1) Wywiad Frontowy Wschod-Polnoc

(cztcrech oficerow), 2) Wywiad Frontowy Zachdd-Poludnic (czterech ofice-

row), 3) Wywiad Zagraniczny Wschod- Pot rioc (trzech oficerow), 4) Wywiad
Zagraniczny Zachdd-Poludnie (trzech oficerow)40 .

Zadanie dwoch pierwszych referatow polcgalo na organizowaniu wy-

wiadii agencyjno-informacyjnego przez oficerow w armiacli (oddztaly II po-

szczegolnych armii) oraz oficerow hiformacyjnych przy dowodztwach dywizji,

brygad, w pulkach i baonach, przy wykorzystaniu wiadomosci uzyskanych

przez wywiad lotniczy, obserwacyjuy i w wyniku przcsluchaii jericdw. Dwa
pozostate referaty mialy natomiast prowadzic „tajny agencyjny gteboki wy-

wiad zagraniczny". Refcrat Wywiadowczy Prasy Obrej zatrndnial osiemna-

stu oficerow, w tym trzech znajacych jc/zyk rosyjski. Refcrat Radiowywiadu

skladal sie. z podreferatow: Wschod, Zaclidd i Podslnchu. Przcwidywano, ze

w Podreferacie „Wschod" bedzie pracowalo osiein osob, w ty.ni dwoch ofi-

cerow. W sklad Referatu Szyfrow Obcycli vvcliodzily podreferaty: „Zachod"

i „Wschod". Do Podreferatu „Wschod" przcwidywano przydzial osiemna-

stn osob z wyksztalceniem matematycznym, w tym dwoch oficerow z biegla.

znajomosciaj^zykarosyjskiego. W Podreferacie „Zachdd" zakladano zatrud-

nienie podobnej liczby kryptologow znajacych obowiay.kowo jezyk niemiecki,

a ponadto jeden z nastQpujacycli jezykow: czeski, francnskt Itib angielski47 .

W miejsce Wielkiej Kwatery Gtdwnej fuukcjonowala Kwatera Giowna

Naczeinego Wodza. Oddzial II zostal podzielony na dwa rzuty. Pierwszy

rzut byl przeznaczony do obslugi Kwatery Cilowncj Naczeinego Wodza, na-

tomiast drugi tzw. krajowy, stanowiacy wic/ksza. czesc personclu, miai kon-

tynuowac normalna prace. oddzialu. Rzut ten znalaz! sic pod kierownic-

twem I zastepcy szefa Oddzialu II, pplk. dypl. J. Engliclita. W czasie wojny

glowne zadania wywiadowcze na kierunku wschodnim realizowalo Szefostwo

Wywiadu KOP, dlatego przedstawione wczcsuiej warianty nie zostaly wdro-

zonc. Na polecenie Naczeinego Dowodztwa zrezygnowano rdwniez, ze wzgle-

dow politycznych, z przeprowadzeniaprzygotowywanycli wczcsniej akcji dy-

wersyjno-sabotaiowych na Wschodzie.

Ostateczna wersja struktury centrali Oddzialu II przygotowana przed

wybuchem wojny opierala si? na powyzszycli zalozcniaeh. Jcduak w prak-

tyce organizacja wywiadu i podzial na dwa. rzuty centrali nie przyniosla

oczekiwanej sprawnosci.
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e. Dobor i szkolenie oficerdw wywiadu

Dadania rcalizowane przez Oddzial II w odniesieniu do wschodniego
sasiada, a zwlaszcza szczegolnie trudne warnnki prowndzenia wywiadu na
terenie ZSRS, wymagaly starannego tloliorn personclu zarowno na stanowi-
skach kierowniczych, jak i wykonawczycli. Z analizy akt personalnych czo-
lowych oficerow pracujacycli w Rcferaric „Wscli6d", wywiadzie KOP, Sa-
modzielnym Referacie „Rosja", Ekspozyturze nr 2 wynika, iz wywodzili siq
oni z roznych formacji i shizb wojskowyrli. WigkszoSc z nidi rozpoczynala
dziatalnosc w organizacjach nicpodleglosnowycli przed 191 4 r. Uib w POW.
Poza szefem Referatu „Wschod", kpt. Jerzym' Niezbrzyckim, w POW sluzyli
mi^dz^ innymi: pplk dypl. Tadeusz Sdiaetzcl, pplk 'dypl. Waclaw Jedrze-
jrwicz, mjr dypl. Adam Przybylski, pplk Marian Koscialkowski-Zyndram,
mjr Marian Zimnal, kpt. Miclial Taiikowski^ kpt. dypl. Zygfryd Slowikowski,
kpt. Marian Piotrowski, kpt. Stefan Nowarzck, kpt. Wiktor foniir Drymmer,
por. Rudolf Plocek, ppr. dr Stani5bw.Sza.fl.m0. Czcsc ofirerow, liznawanycli
za spccjalistow zagadtiicii rosyjskich, wywodzilo sic z bylt-j armii carskiej.
Opror.z kpt. Michala Talikowskiego (b. szefa Referatu li-1). bvli to m.in.:
plk. Michal Rajer (b. szef Oddziahi II), mjr dypl. Stanislaw Ciano (b. szcf
Referatu B-l), mjr dypl. Wladyslaw llarland (b. attache wojskowy w Mo-
skwie), mjr dypl. Wincenty Rakiewirz i mjr

v
dypl. Jannsz Czcrwenka (Samo-

dzielny Referat „Rosja"),pplk dypl. Czeslaw Pawlowicz (kierownik placowki
wywiadowczej w Harbinie), mjr dypl. Stanislaw Orlowski, mjr dypl. Jan Za-
krzewski IV, por. Mikolaj Tetatycki, por. Jozef Jr-dvnak — ofi'cerowic wy-
wiadowczy Referatu „Wschod".

Trtidno zgodzic si? z czesto spotykana. opinin, jakoby Oddzial II by!
w calosci zdominowany przez bytycli zolnierzy Legionow Polskich, gdyz tylko
czgsc oficerdw zajmuja.cych kicrownirze slanowiskn w Oddziale II i uczest-
niczacych w pracach wywiadowczych przcciwko ZSRS wywodzila siq z Le-
giondw. Pulkownik dypl. Jozcf Smolet'iski shtzyl w I kotnpanii kadrowej, ale
funkeje, szefa Oddzial u II objal dopiero w 103!) r, W Legionacli sluzyi dwu-
krotny szcf Oddzial u II, plk dypl. Tadcusz Pelczyiiski. a takzc pplk dypl.
Jozcf Englicht, plk dypl. Stefan Mayer, mjr dypl, Tadcusz Skhider, mjr Ed-
mund Charaszkiewicz, pplk dypl. Ignacy Kazimierz Rnnacli, mjr Stanislaw
Karnibad, mjr dypl. Adam Przybylski, kpt. Wiktor Tomir Drymmer.

Jednym z pierwszych organizatordw wywiadu przcciwko Rosji Sowiec-
kiej byl pplk dypl. Tadeusz Sdiaetzcl. Legitymowal sig wyjajkowymi kwalifi-
kacjami. W jego wypadku drugorzgdnr znaczeiiie miala sbzba w 1 pulku ar-
tylerii Legionow. Ukoriczyl Politccbnikg we J.wowie, stiidiowal 11a Wydziale
Inzynierii Ladowej w Grazti. Nalezal do melicznydi oficerow Oddzialu II

znajacych dobrze ziemie polskie nnlezarc- wczesniej do trzerh zaborcdw,
a takze Litwg, Bialorus, Lotwe, Ukraine, Wegry, Airstrig, Dalmacjg, Nie-
mcy, Wlochy, Szwecj?, Norwcgig i Danie. Sluzac w T.egionarlL uczestniczyl
w walkach na froncie w Karpatacli. w kampanii galicyjskiej i besarabskiej.
Pracg w wywiadzie rozpoczal juz A XI lf)1S r.. obejinuj'ac fnnkcjt; kierownika

41



Wydzialu II Dowodztwa Okregu Generalncgo w Lublinie. Nast^pnie zostal

oficerem Iqcznikowym Dowodztwa Arniii gen. Hallera, a od 1 VI 1919 r.

rozpoczaj shizbg w Oddziale II NDWP. 1 V 1920 r. objal stanowisko szefa

Sekcji Ofensywy w Sztabie Scislym Narzelnego Dowodztwa na Ukraiiue,

a 1 VIII 1920 r. zostal szefem Oddzialu II w Kwaterzc Gldwncj Naczelnego

Wodza. Po wojnie polsko-sowieckiej objal funkcje szcfa Wydzialu Ewidencji

Oddzialu II, a w grudniu 1921 r. rozpoczal pracejako attache wojskowy RP
w Angorze (Ankara). Naiezy podkreslic, iz w opinii sluzbowej sporzadzonej

2 III 1924 r. przez mjr. Kazimierza Kiorzkowskiego stwierdzono, iz byl to:

„I1. dobry oficer wywiadowczy. W pracy niezmordowany i systematyczny.

Nadzwyczaj krytycznie i nmiejetnie rozwiazujacy powicrzonc mu zadania".

Major Kierzkowski zwrdcil uwage., ze sposidd znanycli mil oficerow wywia-

dowrzych mjr Scliaetzcl ,,wyroznia sic gkboka. wicdza i ideowo.scia".

Innym przykladem tego, ze brano pod uwage przcdc wszystkim kompe-

tencje, patriotyzm i ideowosc pracownikdw Oddzialu !I jest przebieg kariery

por. rcz. Jdzcfa Jedynaka, klriry w lat.arli lf)30-19'{9 pracowal w ataszacie

wojskowym RP w Moskwie. Dyl odpowirdzialny za prowadzenie ewidencji

wywiadowczej i kancelarii ata-szatu. Sluzbc w Oddziale II NDWP rozpoczal

6 XII 1919 r. jako oficer manipulacyjny w kancelarii IJinra Wywiadowczego,

a od 1 III 1920 r. objat dodatkowo kic-rownictwo Wydzialu VIII (Perso-

nalncgo). Przez ponad pdttora roku pclnil wzorowo obic te od powiedzialnc.

funkeje. W opimach sluzbowych Jedynaka. akceptowanych przez kolejnych

szclmv Oddzialu II, podkreslano takic ccchy, jak: diize poczncie obywatel-

skie, pracowitosc, sumiennose oraz zwracano uwage;, zc jest niczastapiony

na zajmowanym stanowisku.

Rdwniez w opiniach sluzbowych innycli oficerow Oddzialu II zwracano

najwieksza, wage, na nmieje.tnosci fachowe, ]>redyspozycjc do pracy w wy-

wiadzie i strong etyczno-moralna;. Koneksje politycznc, jesli wystejiowaly,

mialy drugorzedne znaczenie. Podpulkownik dypl. T. Schactzcl byl jednym

z nielicznych oficerow, ktory wyjatkowo szyl)ko awansowal ale i kwalifikacje

mial nieprzecicUie. Gdy rozpoczynal piace. w wywiadzic byl porucznikiem,

a 15 VI 1920 r. zostal miauowany lnajorcin.

Nie wszyscy dobrzy oficerowie byli szybko awansowani. Szef Referatu

„Wscli6d", kpt. Jerzy Niezbrzycki, uwazany za jcdiirgo z wybitniejszych

oficerow wywiadowczych, oraz liczni kierownicy ptaniwek posiadali niskie

stopnie. Podobnie bylo z oficoratni shizacymi w konlrwywia.dzie. Wydaje

si?, zc jednym z powodow, poza skrupulatnym przeslrzeganiem kryteriow

wyksztalcenia ogolnego i wojskowego. bylo dazenic do ulatwiania tym ofi-

cerom bezposrednich kontaktow z mlodszymi oficerami. ktorych w wojsku

bylo najwiexej. Naiezy przy lym podkreslic. iz oficerowie Oddzialu II nie

byli faworyzowani przy przyznawaniu odznaczeri pai'istwowych. Kierownic-

two Oddzialu II wielokrotnie sygnalizowalo szefowi Sztabu Glownego wyniki

analiz limitow odznaczcu wskazujac na dysproporcjc na nickorzysc oficerow

wvwiadu.
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Nlektdrzy oficerowie legiiymowali sic; doskonafa. znajomosria. kilku je.-

zykdw obcych. Major clypl. Jan Zakrzewski IV, jedcn z czolowvch oficerdw
Rcferatu „Wschdd", znal biegle: rosyjski, fraucuski i niemicr'ki. Po kilka
jczykdw znali m.in.: mjr Tadensz Nowiriski, kpt. Stefan Nowaczek, kpt. Ed-
mund Piotrowski. Do nanki jczykdw obcycli przywiazywano dnzc znaczenie.
Oficerowie przewidywani do pracy pozagrnnicatni krajn urzestniczyli w do-
datkowych kursach jezykowyrh oraz odbywali spcrjaitic podrdzo do paristw,
w ktdrych mieli prowadzic dzialalnosc. Na przyklad mjr dypl. Statiislaw
Ortowski przed wyjazdem na Bliski Wschrid w coin utworzrnia placdwki
wywiadowczej odbyl specjalny kurs na lercnie Anglir. Major Marian Zimnal
przed objeriem stanowiska pomocnika attache wojskowego RP w Bukare-
szcic odbyl w 1935 r. kilkutygodniowa. podidz do Palestyny i Grccji oraz
przeszedl pdlroczny knrs jezyka angielskiego.

Wyszkolrnic osdb prowadzacycli dzialalnosr wywiadowcza. byio wainym
zagadnieniem w pracy Oddzialn II, Swiadcza o ty'in jnz ptcrwszc programy
knrsdw dla wywiadowedw. Nawiazywaly one do doswiadczcii nicdawno za-
konczonej wojny lub opracowari sojuszniczyrh slnzb wywiadowczych. Na-
Iczy podkreslic, iz nawct w okresie tworzenia Oddzialn II przywiazywano
duze znaczenie do wykorzyslywania najnowszydi osiagniric nanki i prze-
kazywania wiedzy facliowcj. Od piorwszych kandydaldw na wywiadowedw
wymagano przynajmniej wyksztalc.enia pndslawowogo i „pcwncj inteligen-
cji". Musieli oni zlozyc cgzamin wstcjiny oraz przejsr szrzegdlowe badania
psydiotechniczne. Przydzial do sluzby wywiadowczej by I nzalczniony od wy-
nikdw szkolenia. Kurs tymczasowy dla wywiadowedw irwat cztcrnaicie dni.
Zajccia odbywaly sie. w godzinach przed- i popolndiiiowych. Najwiecej uwag'i
poswigcano rozwijaniu iiuiicj^tiiosci szyhkiego oriontowania sic. w sytuacji,
reagowania na zachowanie sic; sledzoncj osoby. ewiczpniii pamicci wzrokowej.
Nauka obcjmowala rdwniez zasady sporza/lzania i przekazywania meldun-
kdw wywiadowczych, sygnalizacji i podslnwy kryptologii. Ponadto wvwia-
dowry otizymywali wic-dze, z zakresn topogralii i slralogii wqjskowej"8

"

Wazny byl nabdr i wyszkoienie oficerdw wywiadowczych. Na poczaXku
lat dwudziestych do wywiadu trafila czese osdb, ktdic nic mialv odpowied-
nich predyspozyeji lub naniszafy dyscyplinc. C'harakleryzowala je lekko-
myslnosc i brak poczneia odpowiedzialno.sri slnzbowej. Wady tc byly naj-
czesciej zwia.zane z mlodoschi, malym wyrobienioin wojskowyin i zyciowyin.
Wcclu wyelitninowania tycli osdb szcf Oddzialn IF, pplk Mirlial liajer, wydal
IS VI 1925 r. rozkaz rcgnltijacy zasady riaboru. Podkreslil, zo do dyspozy-
cji centrali powinni bye kierowani olicprowio od stopnia kapitnna, zonaci,
posiadajf^cy dzicci, zabezpieczeni matenalnic. l>cz nalogdw. Przclozeni tych
kandydatdw ponosili calkowita odpowirdzialnosc za pwcntnalno uchybienia
popc-lniatie przez podwladtiycli. Zwrdcotio rdwniez uwagc; na fakt, iz sluzba
wywiadowcza „nasti^rza na ogdl dnzo pokns", i dlalego w wypadku na-
suwaja.cydi sic- wa.tpli\vosci oficerowie nie spelniajary wymagaii mieli bye
kierowani do inacierzystych jrdnoslek. Intta, zasada bylo wyznaczanie pod-
oficerdw wyla.cznie do rnnkcji podrzednyeb. nie zwi;izanvrh z organizacj<v
wywiadu49

.
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Na poczatku 1925 r. trwal intcnsywny nabdr ofirrrow do sluzby w wy-

wiadzie Korpusu Ochrony Pogrankza. \V zwia,zku z tym gen. Stanislaw

Nailer, szef Sztabu Generalnego, wystosowat w imiotmi minislra spraw woj-

skjowych pisma do dowddedw okregdw korpusu w sprawie warunkdw, ja-

kim powinni odpowiadac kandydaci na micsi<;czny knrs dla rntodszych ofi-

cerdw wywiadowczych. Dowddca Okrcgu Korpusu nr VIII w Toruniu otrzy-

mal nastepujare dyspozyeje: „Na kurs nalciy powolac dzicsiec.iti kapitandw

i trzydziestu porucznikdw. Jako kandydaci poza.dani sa. w picrwszym rzedzie

ochotnicy o bardzo dobrych kwalifikacjach moralnycli, wyrobionej spostrze-

gawczosci, znajacy jezyk rosyjski, ukraiiiski liib litewski; wreszde oficerowie,

ktdrzy juz mieli sposobnosd zapoznac sic; z wojskowa sluzba, wywiadowcza

w Oddz. II, a maja,cy z lych czasdw dobrc opinio"80 .

Trzcba dodac, iz zasad tych przestrzrgano konsckwentnic. Przykladem

moze bye sprawa por. Michala Zawistowskiogo, przewidziancgo do wyja-

zdu na placdwke. wywiadowcza, w Kijowic. Oficcr ton przcszedt przeszko-

lenie w Referacie „Rosja" Wydzialu Studidw, lMeracic Tcclmicznym oraz

w MSZ, ukoriczyl takze kurs samochodnwy. Poniewaz 22 XI 1936 r. w re-

staiiracji „Narcyz" w Warszawic, bedac pod wplywcm alkoliolu, przedstawil

si? nieznanemu blizej oficerowi z I dywizjonn artyioiii konnej jako przy-

3zly cksponcnt Oddziahi II w Harbinie. zostal za to odeslany do jednostki

macicrzystej 51
.

Przepisy o naborze byty doskonalonr w nastepnycli latach. Po licznych

doswiadczeniach typowanie kandydatdw rozpoczynnno juz w szkole oficer-

skiej. W ten sposdb mozliwe stalo si? systematyczne przygotowywanie tych

osdb do przysziej sluzby52
. Osoby pizcznaczotic do sluzby wywiadowczej

byty przeuoszone naetat Oddzialu V Sztabu Ocneralnego, a nastijpnie prze-

kazywane do dyspozyeji Oddzialu II. Pozwalalo to zarliowac w tajemnicy

ich rzeczywisty przydzial sluzbowy. W iizasadnionycli wypadkacli oficerowie

mogli bye przeniesieni w stan nieczynny 7. zac.liowatiiein dotychczasowego

uposazenia. Liczb^ oficerdw odkomendciowanych z oddzialdw macierzystych

do Oddzialu II okreslano na okolo oRieiiidziesiat osdb. Wykomijacym wzo-

rowo zadania na placdwce wywiadowczej mozna bylo zaliczyc ten okres jako

sluzbe frontowa63 .

Szkolenie oficerdw wywiadowczych odbywalo sir- na kursach organizo-

wanycli przez Oddzial II." Jeden z pienvszych, obojmujacycli dwanascie go-

dzin wykladdw oraz trzy godziny pokazdw i cwiczeii praktycznych, odbyl

sit; w grudniu 1920 r. Uczestnikami jego byli oficerowie Oddzialu II Sztabu

MSWojsk. i Oddzialu II NDWP. Wsrdd tcmaldw domiiiowaly zagadnienia

organizacyjne wynikaja.ee z zakoriczonej wojny polsko-snwieckiej. Omawiano

struktur? sluzby wywiadowczej armii sowieckiej w pordwnanin z wywiadein

francttskim i nieinieckim, za,sady przeeiwdzialauia olicym wywiadom. Naj-

wi^cej miejsca. poswi^cono na doskonalcnie umicjc;tnosci w organizowaniu

wywiadu ofensywnego oraz wywiadu oddzialdw liniowych. Jcdnym z zagad-

nieii bylo zapoznanie sludiaczy z zasad ami organizowauia patroli, obserwacji

i rozpoznania dla potrzeb artylc-rii. Omawiano takie tematy, jak funkejono-
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wanie posterunkdw radio-goniomctrycznych, wykorzystanic fotografii i wy-
wiadu lotniczcgo, zasady analizowania dokiimcntdw odnalezionych przy nie-

przyjacielu, mctody przcshiclitwania jci'icdw. Znaczna cz^sc szkolenia doty-

czyla zagadnicri kontrwywiadowczych przy nwzglgthiion in organizacji prze-

ciwdzialania, zadari poszrzegdlnych shizb wojskowyrh i cywilnych, srodkow
tcrhnicznych wykorzystywanycb przcz ,,defensywe/' (fotografia, daktylosko-

pia, listy goricze, albumy fotograficzne, knrtotcki). Wyszkolcnie obejmowaio
rownicz aspckty polityczne i prawne szpirgostwa oraz akcji wywrotowych
skierowanych przeciwko Polsre. Zajecia nziipelnialy pokazy w pracowniach

Sckcji Defensywy i Policji Paristwowej51 ,

Programy kursow dla oficerow wywiadowczydi byly riaglc ndoskona-

lane. Mialy one na cehi dostarczanie niezbcdnej wiedzy ogolnorozwojo-

wej i spoleczno-politycznej, a zwlaszcza przyswojenie przez slucbaczy wielu

nmieJQtnosci fachowycli. W zalozeniacb kiirsii zorganizowanego w polowie

1922 r. podkreslano, iz w pracy wywiadowczej niczbcdna jest znajomosc
czynnikdw politycznycb i go.spodarczycli dcrydiijacycli o organizacji, cha-

raktcrze i wartosci oraz gotowosci bojowrj kazdej Rimii, Natomiast wie-

dza o stosunkacb „wewnatrzpolitycznycir i .,ini<;dzyiiarodowo-dyplomatycz-

nycli" jest konieczna dla trafnej oceny tetidencji niilit.aniycli danogo paristwa.

Wiadomosci tc byly ponadto potrzebiie do jrdnolitcgo i trafnego przekazy-

wania przez oficerow wywiadowczycb danycb o przebiegu operacji nieprzy-

jaricla, jego zamiardw, metodacli walki, stnnie inornlnym wojsk — po wy-
biicliu wojny. Ponicwaz oficerowie Oddzialu II mioii kierowac prac% siatek

wywiadowczycb na terenie nicprzyjaciela imisieli dysponowac rdwniez wie-

dza fachowa umozliwiajfica, prowadzoiiic .szkolenia zarowno wywiadu, jak i

dywersji.

Kiirsy wywiadowczc organ izowane na porza.tku lal dwudzicstych trwaly
okolo siedmhi miesi^cy. Obejinowaly ]>onnd osiemset godzin zajec, w tym
przcdniioty scisle wojskowe (sluzba Sztabu GVncralncgo. sluzba wywiadow-
cza i konlrwywiadowcza, sluzba ewidencyjna i informacyjna, organizacja.

armii obcych, taktyka ogolna, taktyka picclioty. knwalcrii, artylerii) zajmo-
wa)y okolo picalzicsicciii proceiit czasu. Ponadto prnwadzono zajecia z za-

krosu wiedzy gospodairzej i politycznoj. Dotyczyly one zarowno Zwiazku
Sowieckiego, jak i Niemiec. Poniewaz zajeria tcorel.yczne zajmowaly zbyt

wiole miejsca organizatorzy kursow posliilownli przc-dlnzcnie ich do dzie-

wtcctu niiesi^cy aby slucliacze lepiej mogli opanowac praktycznie: jazde. sa-

mocliodem i motocykleni, jazdg konno, radiotelcgrafie. lelegrafie, szyfrowa-

nie, maskowanie sie, i charakteryzacj?, dywersjc i obslngc. rdznych rodzajdw
bron i

55
.

Uzupclnieniem kursow dla oficerow wywiadowczycb byly kiotkotrwale

kitrsy specjalistycznc dla absolwcntdw prlniijcycli aktnalnie sluzbg w wy-
wia<lzie. W styczniu lj).

1

?? r. odbyl siq dwudniowy kins zorganizowany przez

Samodzielny Heferat Tcdiniczny. Przedmiotcni zajee byly ini<;<lzy innymi:
— Wariniki bytu i raozliwosci zatosowauia techniki na. terenie ZSRS

(kpt, Stanislaw Oleclniowicz),
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— „Ciotka" na Wschodzic (mozliwosci tajiicgo otwicrania poczty) —
kpt. S. Olechnowicz,
— Dokiimenty osobiste agcntow na Wsrhodzie (kpt. Eugeniusz Plociii-

ski).

Miesiac pozniej odby.la sic, odprawa ofircrow I i II kiirsu ofircrow techniki

wywiadowczej, podczas ktorej mialy miejsce pokazy otwioratiia korespon-

dcnrji, zabezpieczania sladow, podrabiania paszportow, metod otwierania

przesylek przez obey wywiad. Ponadtoprzedstawiano najnowszc konstrukeje

walizck o podwqjnym dtiie, aparature. podsluchowa, zasilanjj bateria., a takze

urzadzenie do niszczenia dokiimentow tajnycli 56 .

Oficerowie Oddzialu II prowadzili wyktady w Wyzszej Szkole Wojennej

w Rembertowie. Zajeda w wymiarze dwudziestu dwdch godzin byly reali-

zowane na drugim roku. Zakres wykladow by! zblizony do innych kursow

wywiadowczycli. Prowadzono takze prare seminaryjnc, na przyklad prze-

pracowanie wybranej afcry, oraz cwiczenia praktyczne w szyfrowaniu i de-

szy ("rowan iu depesz57 .

Niczaleznie od kursow i systematyczrtie prowadzonych szkoleii zwracano

uwag? na ksztaltowanie wlaiciwego stosiinku do pracy w wywiadzie. Swiad-

czy o tyin tajny rozkaz szefa Wywiadu KOP ?. 1-S I 1935 r., w ktorym

mjr dypl. Tadeusz Skinder stwierdzil: ..Korzystaja.r z okazji, podkreslam,

ze jtiz sama sluzba w Wywiadzie dla kazdr-go wojskowego jest zaszczytnym

wyrdznieniem — coz dopiero awans w czasic tej sluzby. Totcz do tego, aby

podoficer Wywiadu mogl awansowac nic wystarczy posiadac wszystkie wa-

runki przewidziane odnosnymi rozkazami, nie wystarczy rownicz bye „do-

brym" pracownikiem — trzeba, ponadto, w ciagu dlngich lat niewatpliwie

cieikiej i wyczerpujacej sluzby, wykazac niongi?ty, prnwy charakter, odda-

nie si? sluzbie »bez reszty«, bez ogladania sic. na »godzme« czy pogod?, hart

ciala i ducha, wreszcie — dazenie do state-go doskonalonia i uzupelniania

swej wiedzy ogolnej i fachowej. Kto temn nie sprosta — nie moze liczyc na

awans i. . . niech si? lepicj zawczasu z naszego giona wycofa" 58
.

Tylko nieliczni oficerowie i podoficerowie mogli trafic do pracy w placdw-

karh zagranicznych. Kierownikanii ich byli przewaznic oficerowie przydzie-

leni do Oddzialu II na etaty sluzby zewnc.rrznej na podstawie rozkazu mini-

stra Spraw Wojskowych wydanego na wniosek szefa Oddzialu II. Dowodcy

jedrrostek wojskowych, w ktorych odbywali shizb? wytypowani oficerowie,

nic mieli prawa wyraiac sprzeciwu. Oficer sluzby zcwngtrznej, skierowany

do pracy wywiadowczej, odbywal stosownc przeszkolenie. Polcgalo ono na

trzy-czterotygodniowym pobycie w Rcrcracic „Rosja" Wydziatu Ewiden-

cji i Studiow w celu zapoznania si? z caloksztaltom sytuacji w ZSRS pod

wzg1?dem wojskowym i polityczno-ekonomicznym. Nastcpnie odbywal staz

w Rcfcracie „Wschod". Pozytywny przebieg obu sln/.y oraz przeszkolenie

w zakresie techniki wywiadu dawalo podstawe do podjgeia pracy wywia-

dowczej.

Pomimo sprawdzonych mctod przygotowywania ofircrow wysylanych za

granic? dostrzegano brak szkoly wywiadowczej. Nawet najwiecej dajaxy po-
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byt w Wydziale Ewidencji i Rcfcracie ,,\Vsrltod" dostarczal jcclynio wiedz?
teorotyczna.. Liczne przyklady swiadczyly o lym.ze nawr-t najlepsi oficerowie
po ras pierwszy wyjezdzaja.cy za granio;, z rrgnly w ria.RH rokit. juz na miej-
scn. odbywali dalsze przeszkolcnie. Oficornwie, ktorzy wczosnicj pracowali
w ckspozyturach wewnc;trznych, potrzebowali okolo trzc-ch mipsiexy na zor-
ganizowanie swcj pracy. Z powyzszego wytiikalo, ze rzc-rzywistc wyszkolenie
ofirera kosztowalo od dwdch do trzccli tysicry dolarow. YVytTiieniona kwota
wynikala z nast^pujaccgo wylic.zenia. W ciagu dwocli-trzerli miesi?cy prak-
tyki w Oddziale II oficer otrzymywal dwic-trzy pensje. W czasie rocznego
pobytu w ZSRS pobieral sto dolarow iiposazcnia, lacznic tysiac dwiescie
dolarow. Do tcgo nalezalo doliczyc przydzic-Iany przc-z raly rok fundusz dys-
pozycyjny w wysokosci okolo stu picrcdzic-sicriii dolarow, co stanowilo kwotq
tysiaca osmhisct dolarow, Dobrym rozwiazaniem okazalo si? przydzielanie
oficcrow, ktorzy odbyli staz w Oddziale II (cztery do szc-sciu tniesiecy) jako
zastejtcy istniejacych juz placowck wywiadowczych.
W latach poprzedzaja.cych wybudi wojny Oddzial IT organizowal inten-

sywnc szkolenic oficerow rezcrwy. Od I IV 1938 do 30 III 1939 r. odbylo si?

siodom rdznego rodzaju kursow wywiadowczych. VV sfyrznhi 1938 r. w Wyz-
szej Szkole Wojennej prowadzono wyklady na temal organizacji wywiadu
przeciwko Rosji i III Rzcszy. Szef Referatu ..Wschod" prowadzil zaj?cia do-
tyczate istoty i znaczenia sluzby wywiadnwczej w czasie pokoju i wojny.
Major dypl. Wincenty Bakiewicz, szef Rc-fcrahi „Rosja", przodstawial ustrdj
paristwowy i sytuacj? wojskowo-polityrzna ZSRS, a injr dypl. Szcz?sny Choj-
narki organizacje Armii Czerwouej 59

.

W programach ostatnich kursow dla ofirr-row wywiadowczych z jedna-
kowa, uwaga. traktowano Rosjc. i Nicmcy, co wynikalo 7. owezesnej oceny za-

grozenia woje-nnego. Na XV kursie, rozpoczctym w lutym 1939 r. po dziesiec

godzin poswicjeono organizacji wywiadu w ZSRS i IN Rzc-szy, a szescdziesiat
cztery godziny organizacji wlasncj sluzby wywiadowczej. \V marcu przepro-
wadzono sto dwadziescia siedem godzin zajc;c na tcmat pracy sluzby wywia-
dowczej wojska w waruiikach polowych. Ponadto wykladano takie przed-
mioty, jak: srodki techniczne wywiadu, wywiad agoncyjny, szyfry wiasne,
wywiad radiowy, propaganda i komunizm.

f. Fundusz dyspozycyjny Referatu „W£ch6d"

Istotny wplyw na fnnkejonowanie Rr-fr-ratu „Wschod" miafa wielkosc
fuwluszu dyspozycyjnego przydzielanrgo przez kierownictwo Oddzialu II.

Srodki finansowe limitowaly zakres prac blt-zacycli i mobilizacyjnych podej-
mowanych przez central? i placdwki terc-nowc-. W drugim kwartale 1922 r.

wydatki Centralnej Agentury (Referat ni i R2) wyniosly jedenascie mi-
lionow szescdziesiat dzicwi^c tysiecy osieinsct dziewii;(:

dziesia_t trzy marki.
W tym okresie podreferaty B3 i B4, organizujacc wywiad w kierunku
wscliodnim i polnocnym, otrzymaly do swe-j dyspozyeji kwotc- pi^ciokrot-

nie wyzsza,60 .
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W polowie stycznia 1922 r. dieta zagraniczna dla agentdw i konfidentdw

ksztaltowala si? na poziomie tysiaca marek. Dla pordwnania diety konfi-

dentdw pracujacych na terenie kraju wynosily siedemsot piccdziesiat marek

dziennie. Utrzymanie placdwek wywiadowczych na terenie Rosji Sowieckiej

wymagalo pokrycia takich wydatkdw, jak: gaze agentdw i konfidentdw, diety

podrdzne, wydatki sluzbowe (koszty wywiadii), wynajinowanie i konserwacja

lokali, materialy kancelaryjne, optaty pocztowe, zaplata za zdobywane do-

knmenty sztabowe RKKA (Robotniczo-Chlopska Armia Czerwona), zakup

prasy i wydawnictw oficjalnych, koszty zalozenia liib likwidacji placowek.

W tym okresie koszty utrzymania placowek byly wysokie, jesli uwzgledni

sie. znaczne odleglosci, jakie musieli pokonywac agenci na terenie Rosji. We-

dhig taryfy kolejowej obowiazujacej w styczniu 1922 r. za przejazd wiorsty

placono trzy marki (300 rubli sowieckich) 61
.

Ivilkuletnie doswiadczenie dziala.lno.sci Oddzialu II wskazywalo na po-

trzebe. przydziclania oficcrom wywiadowczym samocboddw, ktdre ulatwialy

im dzialalnosc. W koiicn 1928 r. samoclidd stal sie niezbednym narzedziem

pracy, jednak nie zawsze korzystali z niego oficerowir- prowadzacy wywiad

na terenie ZSRS.

Pcwien poglad, jak ksztaltowaly si? wydatki placowek wywiadowczych

na terenie ZSRS w latach trzydziestycli
,
gdy ulegly zmianie metody dziala-

nia, daje rozliczenie placdwki o kryptonimic ,,Kh" za lata 1933-1935, ktdra

ftinkcjonowala w Kijowic. Kierowali nia kolcjno: H. Jankowski. W. Michnie-

wicz, S. Sosnicki. W 1933 r. wyplacono placdwce pic.tnascic tysiecy czterysta

osicm zlotych, w 1934 r. budzet placdwki zostal zimiicjszony do dziewieciu

tysiecy dziewieriuset zlotych, ? i 1935 r. wynidsl tylko nieco powyzej sze-

scin tysiecy zlotych. Placdwka zot>tala zlikwidowana \ XI 1936 r. Rozliczenie

wydatkdw za grudzieri 1933 r. przedstawiato sic; nastcpiijaco:

— wydatki wywiadowcze 4 45 ,00 zl

— uposazenie szofera 89,00 zl

— utrzymanie auta 367,05 zl

— sprz^t fotograficzny 1 052,35 zl

— instalacje zatrzaskdw w drzwiach 145,00 zl

— inne wydatki ' 76,00 zl

Razem 2 174,40 zl

Niewiele poprawilo sytuacj^ przydzielanic do dyspozyeji Referatu wiek-

szej liczby kurierdw dyplomatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznycli.

Sytnacja finansowa Oddzialu II zmuszala ciagle Referat „Wsthod" do ogra-

niczania dzialalnosci. W latach 1928/1929 proporcjc wydatkdw Oddzialu II

ksztaltowaly sie. nastepujaco:

— wywiad na Rosje. 16%
— wywiad na Niemcy 19%
— kontrwywiad 2%
— dywersja i prace techniczne 15%
— inne (la,cznosc, srodki chemiczne) 24%
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W tym okresie Refcrat .,Wschod" przezywal trudnosc-i spowodowane

ujawnionymi faktami penetracji wlasnyrli siatck wywiadowczych przez

kontrwywiad sowiccki. W zwiazku z tym wstrzymnno rozbudowe agentury

na terenie ZSRS. Jednoczcsnie zwiekszone potrzeby sygnalizowaly komorki

organizacyjnc Oddzialu II zajmujqce sic. wywiadem na Niemcy i dywer-

sja.. W nastc-pnych latach bndzet Oddzialn II zostal zwickszony, osia_ga-

jac poziom osmiu milionow zlotych, jednak nie pozwalal on na swobode.

w podejmowaniu przedsiewzicc wywiadowczych. Fimdiisz dyspozycyjny Re-

feratu „Wsch6d" w 1933 r. wynosil piecsct dziewi<;cdzicsia„t cztery tysiace

zlotych, w 1934 r. sicdemset dwadziescia tysiecy, a na 1939 r. prelimino-

wano kwote. osmiuset piecdziesieciu czterech tysiecy zlotych. Z dokumentow

finansowych wynika, ze kierownictwo Referatu „Wsrli6d" wiclokrotnie wy-

stcpowalo o zwiekszenie dotacji budzetowyrh.

Potrzebe. wzrostu budzetu na rok 1931/1935 o kwotc- blisko stu trzy-

dzicstu jeden tysiecy (10 910 zl miesiccznie) uzasadniono tym, ze wyraznie

nasilily sie< trudnosci w organ izowamu wywiadu na tcrenie ZSRS. Szef Refe-

ratu „W", por. Niezbrzycki, zwrocil sic do szcfa Oddzialu II o uwzglednienie

prdiminarza bcz skresleri poniewaz tylko w inalym stopnhi mvzgle;dniono

praktyczne moztiwosci i koniecznosc rozbudowy aparatu wywiadowczego.

W IV kwartale 1937 r. zdolano uzyskac dodatkowo kwotQ nieco ponad sto

trzy tysia.ce zlotych. Uzasadnicniem dla zwickszonycli wydatkow byla pod-

JQta w tym czasie rozbudowa wywiadu w Czer.hoslowacji.

Oceniajac wielkosc wydatkow przcznarzonych na wywiad skierowany

na wscliod, nalezy uwzglcdnic kwoty przydzielane oddzielnie Szefostwu Wy-
wiadu Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Ekspozytnrze nr 2. W roku bu-

dzelowym 1934/1935 Rofcrat „Wscliod" ol.rz.ymal sicdemset dwadziescia ty-

siecy zlotych, wywiad KOP trzysta szesalzicsia,t tysiecy, a Ekspozytura nr 2

dwicscie siedemdziesia.t tysiecy zlotych62 .

W dzialaniach wywiadowczych i kontrwywiadowczych przeciwWb ZSRS
uczestniczyly rowniez inne komorki organizacyjne Oddzialu II, ktore jed-

noczesnie podejmowaly przedsiewzieria wobec Nietniec i pozostalych sa_-

siadow. Dysponowaly one wlasnym finuliiszem. Riuro Szyfrow otrzymalo

siedcmdziesia.t dwa tysia.ee, Referat Technically sto szescdziesiaj. osiem ty-

siecy zlotych. Znaczne kwoty w roku budzelowym 1931/1935 otrzymaly Sa-

modzielne Referaty Informacyjne operujn.ee na terenie wsclmdnich okregdw

wojskowych. SRI DOK III w Grodnie dysponowal kwotq. stu piecdziesieciu

czterech tysicjey, SRI DOK VI we Lwowie stn osmiu tysiecy, a SRI DOK
IX w Drzesciu dziewtQcdziesiccioma tysia.rami zlotych G:l

. Budzetem na zbli-

zonym poziomie dysponowaly SRI DOK w okrggach zachodnich. W wy-

wiadzic politycznym i dzialaniach dywersyjnycli uczestniczyl takze Wydzial

Wschodni MSZ64
. Budzet miesie.czny tego Wydzialn w kwietniu 1939 r.

osiaj;na,l kwotc; osiemdziesiedu dwocli tysiecy stu zlotych. Ponad polowe,

stanowily wydatki tajne na wspieranie dzialalnosci Ekspozytury nr 2 oraz

subsydiowanie organizacji i osob zwia.zanych z dzialalnoscia. dywersyjna.1 po-

lityczna..
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Stosunkowo wysokie kwoty przydzidano dla wywiadu Korposu Ochrony
Pogranicza. Z odnalezionych dokumcntdw wynika, iz miosic;czne sumy przy-
dzidane Ekspozyturzc nr 1 w Wilnie i nr 5 we Lwowio si^galy od siedmiu
do dzicwieciu tysiecy zlotych oraz od tysiaca do tysia.ca dwnstu dolarow
amerykariskich. W polowie lat dwudziestych oficcr wywiadowczy sztabu
brygady KOP dysponowal sumami tysia

i
ra-tysia,ca piijciuset zlotych oraz

siedcmdziesieciu-osiemdziesieciu dolarow (dolar rdwnat sle wowczas prawie
dziewieciu zlotym). W tym okresie liczba agontow i konfidentow pracuja.cych

na rzecz brygady waliata sie. od szesnastu do szescdzicsi<;ciu osob.

Wedlug instrukcji dla oficerow wywiadowczyrli KOP sztabu brygady,
pochodzqcej z 10 VIII 1927 r„ mieli oni przydzidane nastc;piijace kwoty65

:

2 brygada Wilno 215 dolarow + 200 zl

3 brygada Glebokic 270 dolarow + 200 zl

5 brygada Stolpce 140 dolarow + 100 zl

C brygada Lachwa 300 dolarow + 200 zl

By! to fundusz przeznaczony na utrzymanie sicci agenturalnej za gra-

nica,. Kazdy oficer mogl przeznaczyc z niego do piecdzinsieciu dolarow i dwu-
stu zlotych miesiecznie na wydatki zwiazanc z odbywaniem spotkari z agen-

tur^.

W latach poprzedzajacych wybuch wojny sytuacja (inansowa Oddzialu II

nic ulegla istotnym zmianom. Fundusz dyspozycyjny przckazywany szefowi

Sztabu Glownego przez ministra spraw wojskowych wynosil okoto osmiu
mitionow zlotych. Kwota ta niepial w calosci byla wykorzystywana przez

Oddzial II, Nieznaczne sumy przekazywano innytii organom, mie;dzy iuuymi
Zandarmerii Wojskowej. Niewielk^ kwote;, si^gajara. piQcdziesieciu tysiecy

zlotych rocznie otrzymywal GISZ, prawdopodobnie na swoj wlasny wywiad
wewne,trzny66 .

Fundusz dyspozycyjny Rcfcratu „Wscliod", whrcw spotykanym opi-

niom, fcyl szczegolowo rozliczany. Uwzgledniono nawct najdrobniejsze sumy.
Przykladem moze bye rozliczenie, jakjc 2 HI 1939 r. przedstawil szef refe-

ratu, kpt. Niezbrzyckt. Byly to tzw. defmitywne wydatki wywiadowcze po-

niesione w lutym 1939 r. W prezentowanym rozliczeniu nie wszystkie zapiski

sa, zrozumiaie, jednak daj^orientacje. w strnkturze i wtelkosci jednorazowych
wydatkow.

Wydatki wywiadowcze Referatu ,.Wsc!iod" w lutvm 1939 r,:

25,00 — (Gazi II)

100,00 — (Ukr. werb.)

120,00 — (kontakt ang.)

180,00 — ?

300,00 — (Rumunia, Heidenkorn)

100,00 — (prasa PAT)
420,00 — (Dm. Fil.)

629,00 — (wyd. wyw. specjalne)

150,00.— 7

260,90 — (Rozpracowauie Kobi)
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135,10 — (kontakty rtm. Stpiczyi'iski)

45,00 — (kontakt zew. z attache wojskowym w Londynie)

120,00 — (kontakt ang.)

173,20 — ^nM

43,00 — (wyd. wyw. mjr. Paprofkirgo)

12,70 — (zakup literatiiry)

25,00 — (kpt, Urjasz w zwiazku z II 12)

111,60 — (rtm. Stpiczyriski)

22,00 — _<_

74,35 — _>_

16,00 — „il_

74,35 — — »l_

16,00 — _*_

6,60 — — -,

62,10 — -"-

338,80 — -•-

55,50 — _it_

4,90 — n_

100,00 — n_

Razem: 3 630 75 zl (s)ownie trzy tysiaro szesrsrt trzydzicsci zlotych

i 75 groszy)

Kazda z wymienionych pozycji byta szczrgdiowo rozliczana. Na uwage
zasluguja, wydatki, jakie poniesiono w zwi^zkn z rozpracowaniem „inzyniera

Kobi". Byl to prawdopodobnic jedeii z agmitdw Rpfrratu ..Wschdd", ktdry

przebywal w Warszawic po powrocie z zagiainczncj misji. Wydatki te byly

nast<;pujace:

14 I 1939 spotkanie w kawiarni 5,10 zl

15 I 1939 4.60

18 I 1939 samoclidd 1 .60

19 I 1939 2,10

20 I 1939 2,90

21 I 1939 4.60

22 I 1939 honorarium 140,00

hotel i napiwki 80,00

zarowka 4 ,50

sniadanie 8,60

drobne wydatki 3.00

samochdd 3.90

Razem 260,90 zl

Pomimo, jak widac, dokiadnej kontroli wydatkdw gospodarka fundu-

szem dyspozycyjnym budzila pewne zastrzpzenia. Die/lem bylo tworzenie

zby t duzego tzw. funduszu zapasowego z zamiarem wyknrzystania go w okre-

sie wqjny. Oszczedzanie na wywiadzie w czasie pokojn ograniczylo mozliwo-

sci operacyjne placdwek wywiadowczych i dzialalnosc wiekszosci komdrek
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organ izacyjnych Oddzialu II. Niekorzystnie wplynefo na. przebieg prac mo-
bilizacyjnych. Cz?sc rczerw mogla bye z powodzeniem wydana na la.cznosc,

a zwlaszcza na zakup rnchomych radiostarji, ktdryrli brak ndczuwano we
wrzesnhi 1939 r. Innym bledem bylo tolerowanie nadinirrnycli wydatkdw re-

prczentacyjnych, zakupn niepotrzebnych mebli z fmidiiszii dyspozycyjnego,

wysylanie zbyt licznych delegacji zagranice. Fnndns7, zapasowy by! znaczny,

o czym swiadczylo wybndowanie dwdch, jak si? pdzniej okazalo zb^dnych,

gmachdw — nowej siedziby Oddzialu II i bndynku Instyttttii Technicznego.

g. Kierunki i zakres wspdipracy Referatii „Wschdd"
z innymi ogniwami II Oddzialu

Sprawne funkejonowanie Referatii ,.\Vsclidd" wymagalo dobrej wspdi-

pracy z innymi komdrkami organizacyjnymi Oddzialu IT, a takzc cywilnymi

organami bezpieczeristwai innymi instytiujnmi. Szczegdloweomdwienie tego

zagadnienia wymagatoby poswiccc-nia zbyt wide miojsca, dlatcgo ograni-

rzymy sie, do wskazania wazniejszycli aspektdw.

Istota dzialalnosci wywiadowczej wymagala srislego wspoldzialania

z Wydzialem Studidw, a w nim z Samodziclnym Rcferatem ..Rosja". Pro-

blem ten omawiamy w ostatnim rozdziale. Nalezy podkreslic, zc informacje

uzyskiwane przez Referat „Wsclidd", nie dotyczace ZSRS, Litwy i Czechoslo-

wacji, byly przekazywane do Referatii Stndidw Ogdlnych. Wiele zagadnieri

zwia,zanych z oiganizacjiv wywiadii ofensywncgo przeciwko Rosji Sowieckiej

wymagalo wspdipracy z Refcratem „Znclidd". Plaszrzyzna. wspoldzialania

obn referatdw byto obserwowanie sowierko-niemieckioj wspdipracy wojsko-

wej, politycznej i gospodarczej. Agenci ol>ii komdrek zdobywali informacje

na tcreiiie rdznych paristw. Nawet funkcjonnjn.ee w Mandzurii placdwki Re-

feratii „Wschdd" uzyskiwaly dane o kontaktach niemiecko-japoiiskich lub

ckspansji handlowej III Rzeszy na Dalekim Wschodzie. Referat „Zachdd"

rewanzowal si? dose czesto informacjanii o sowieckirh zamdwieniach woj-

skowych w Rzeszy lub o sytuacji w smdowiskach emigracji rosyjskiej na

Zacliodzie67 .

Bardzo istotna byla wspdlpraca Referatii „Wscbdd" z Wydzialem II b,

organtzujacym kontrwywiad. W wypadku kieninku wscliodniego dzialalnosc

kontrwywiadowcza miafa specyficzny chnraktcr zo wzglcdu na wykorzysty-

wanie przez sowiecki wywiad wojskowy (GRU) i polilyrzny (WCzK, GPU)
czlonkdw partii i organizacji komiuiistyrznyrli (w tym KPP) w celach wy-

wiadowczych i dywersyjnych. Skuteczna walka z rnrliem kotniinistycznym

w kraju wymagala rozpoznania osrodkdw dyspozyryjnycli na terenie Rosji,

Niemiec, Czechoslowacji i innych paristw. Ujawnieni przez Wydzial II Vb
komunisri zajmujqcy sic, zbieraniem wiadoinosci wojskowycli dla wscliod-

niego sasiada byli niekiedy wykorzystywnni do dzialalnosci wywiadowczej

przeciwko Rosji68 . Podobne przeslanki wystcpowaly w wypadku organizacji

antyparistwowych inspirnwanycli przez ZSRS, ktdie prowadzily dzialalnosc
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dywersyjnq. na terenie wojewodztw wschoclnirh RP. 7. dzialalnoscia. wywro-

towa. i odsrodkowa,na tym terenie wiazala sig praca komorck kontrwywiadu

KOP, ktory w calym pasie granicznym by! wylaczony z kompetencji dowod-

cow okrggu korpusu (SRI DOK) i pod legal Szefoslwu Wywiadu Korpusu

Ochrony Pogranicza.

Waznym ogniwem, z ktorym wspolprarowal Referat ..Wschod", bylo

Binro Szyfrow69
. Referat korzystal z pomory Refrratu I zajmujacego sit;

przygotowywaniem szyfrow wtasnycli, Reforatu II organiznjarcgo radiowy-

wiad na Rosjg oraz Rcferatu III, zajmujarrgo sic; dokryptazem szyfrow ro-

syjskich. Placowki wywiadowcze Referatu ..Wschod" posliigiwaly sig w ko-

respondencji z central^ szyframi przygotowanymi przez Uinro Szyfrow. Na
przyklad od kwietnia 1926 r. wprowadzono nowy szyfr zasadtiirzy o krypto-

nimic „WYW A", zawterajacy ponad dwanascie tysigcy grup umozliwia-

jacycli przesylanie najwaziiiojszycli danyrh wywiadowczych. Na wypadek

jego zlainania okspozytnry i placowki wywiadowczo miafy korzystac z szyfru

o kryptonimie „WYW 3", bedaccgo w icli dyspozyeji. Uinro Szyfrow przy-

gotowywalo rdwniez proste szyfry slnza.ee do iitajniauia mnicj waznych roz-

mow tclefonicznych, adresow i nazwisk 70
. Radiowywiad na Rosjg prowadzily

pdlstate radiostacje w Warszawic, Lidzie, Howncm i Koloinyi. Niezaleznie

od nicli funkcjonowaly cztery grupy riiclioino, zaopatrzone w przyrzady go-

nioinctryczne, przeznaczone do wykrywania obcycli radiostacji na terenie

kraju. Praca radiowywiadu przynosila znaczno korzysd. Uinozliwiata loka-

lizacjg jednostek Armii Czcrwouej i sle<lzriiic icli przetnioszczeii.

VV okresach letnich, w zwiazku z iiasibuiiem sig larzno.sci radiowej pod-

czas manewrow i cwiczcri, odczytywano okoln irzystu drposz dziennie. Po-

niewaz w koricu 1937 r. nstala korespondeitcja radiowa iniedzy jednostkami

wojskowymi prowadzona tekstem otwarlym, doplyw informacji uzyskiwa-

nych ta; droga. ulegl powaznemu zmniejszenhi. Dodalkowym utrudnienicm

bylo wprowadzenie cztcrocyfrowycli kryploiiiinow poszrzegolnydi jednostek

Armii Czerwonej. WiaHomosri przediwytywanc w latadi 1936 1939 doty-

czyly glownie jednostek stacjonujacych na Dalekim Wsdiodzic i w okregach

cen t rainych, ktore w mniejszym stopniu inloresowaly Oddzial II. Trudnosci

w deszyfrowaniu depesz sowicckich byly spowodowane nadiniernymi ograni-

czeniami finansowymi Oddziatu II, a zwlaszrza. brakirm personelu o wyso-

kich kwalifikacjach. Jcdnym z najtepszycli kryptologow zatnidnionym w re-

fcracie szyfrow rosyjskich by! <lr lilozolii Si an inlaw Szaclino. \\ wieku osicm-

nastn lat wsta,pil do I Korpusu, a nastgpnio znnlazt sin \v POW na Riaiorusi

prowadza^c dzialalnosc konspiracyjna w IX Obwodzic. Jako ocliotnik bral

ndzial w wojnie polsko-sowieckiej. W sierpnin 1921 r.. w stopniu podpo-

mcznika, zostal skierowany do Oddzialu II, iozporzynaja,c pracg kryptologa,

ktora^ kontynuowat do wybiitlui wojny''. Oobra. i>raca kryi)tologdw mogla

przynicsc wigksze efekty po istotnym wzmtifiticiiiii kadrowym referatu III

Riura Szyfrow. Braki w tej dzicdzinic iiwidocznily sig zwlaszcza na jesieni

1938 r., gdy miala raiejsec denionstracja sily przygotowana przez Armig
Czcrwona;. Wigkszosc przechwyconych drjicsz nie zostala szybko odczytana.
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Referat „Wschod" dopiero w 1937 r. zarzal wykorzystywac lacznosc ra-

tliowq, do kontaktow z wlasnymi placdwkarni zagranicznymi. Do wybuchu

wojny zdolano uruchomic radiostaje placdwek wywiadowezych zlokalizowa-

nych w Miriskn, Kijowie, Teheranie i Kabulu. a takze w Pradze, Bratyslawie

i Morawskiej Ostrawie. Poniewaz instalowany sprzi;t mial zbyt maly zasi^g,

w l^cznosci z Warszawa. posredniczyly stncje polozone w rejonie granicy

w Krakowie, Rownem i Wilnic.

Niezbe,dnym elementem w prowadzeniti wywiadu skierowanego na

wscliod byly dokumenty legalizacyjne i wyposazenie terliniczne dla agentow

poruszajacych sie. po terenie ZSRS. Przygotowywaniem odpowicdnich doku-

mentow i srodkow zajmowal sie, Referat Trrlmiczny. ktory systematycznie

rozwijal zakres swych prac. W pofowic 1021 r. budzel Biura Paszportowego

wcliodzacego w sklad Biura Wywtadowczego wynosil lylko sto pie.cdziesiat

tysi<;cy marek miesie.cznie. Z trudem zdobywano wzory dokumentow sowiec-

kich, blankietciw i pieczc/ci. W okresie poprzedzajacym wybuch wojny Re-

ferat Techniczny otrzymywal na biezaco dokumenty zdobywane przez pla-

cowki wywiadowcze. Znane byly prarownikom toj komorki nmowne znaki

stosowane przez milicje. sowiecka. przy wystawiatihi dowodow osobistych. Na
przyklad w pazdzierniku 1937 r. Referat „Wschod" zdobyt dwa paszporty

pochodza.ee z Charkowa. Kapitan Niczbrzycki przeslal je do Referatu Tech-

nicznego z wtiioskiem o sporzadzenie kalkulacji i ocrny mozliwosci wyrabia-

nia podobnych dokumentow oraz zaswiadczori shtzbowych obowiazujacych

na terenie ZSRS' 2
.

Referat „Wschod" cze.sto korzystal z poinocy wladz administracji ogdl-

nej przy wydawaniu polskich paszportdw swym agenloni. W wyniku uzgod-

nien mi^dzy Oddzialem II a Komisariatcm Rzadu miasta. stolecznego War-

szawy referat nie musial przestrzegac ogolnych zasad. ro umozliwialo zacho-

wanie pelnej aimnimowosci agentury przerzucanej do Rosji.

Referat Techniczny zajmowal sie. przygotowywaniem na. potrzeby Refe-

ratu .,Wscliod" roznego rodzaju papicrdw oraz srodkow chcmicznych do spo-

rzadzania tajnopisdw. Poczatkowo stosowano miedzy innymi chlorek amonu

do nasycania papieru listowego, odpowiednia. zapraw?, rozne rodzaje atra-

mentow i wywolywaczy. Bez przerwy udoskonalano stosowane chemikalia.

Poshigiwano si? tajnym pismem koloru czarnego, rdzowego Inf) bialego. Sto-

sowano takze atramenty slone. Poniewaz dose czesto tiiemozliwe bylo zdo-

bycic oryginalnego papieru i materialdw fotografkznych (isiczbednych do

podrab'iania paszportow sowieckich i innycli dokumentow) wykorzystywano

mozliwosci w tyin wzgledzie placdwek wywiadowezych Referatu „Wschdd"

i Wywiadu Korpusu Ochrony Pograniczn™.

Referat Techniczny zaopatrywal takze pfacowki wywiadowcze w sprz^t

i materialy fotograficzne. Wykonywal rdznorodnc zlecenia Referatu

„Wscli6d", na przyklad w pazdzierniku 1°:i7 r. mjr dypl. Wiadyslaw Har-

land przeslal kpt. Niezbrzyckiemu trzy folografie oraz ujawnione tcksty na

czterech preparatach mikrofotograficznyrli o srednicy kilku milimetrdw wy-

korzystywane przez wywiad sowiecki7'',
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Specyficzny charakter miata wspolpraca Rcfcratu ,.Wsclidd" z Ekspozy-

tura. nr 2 II Oddziahi. Wprawdzie zadania zwiazanc i. przygotowaniem dy-

wersji wojennej i prowadzciiiom dywersji polityczncj nic powinny ze wzgle-

dow konspiracyjnych bye lyzone z wywiadem wojsknwym, jednak docho-

dzilo do wymiany informacji na temat Rosji Sowicrkicj. Zarowno Ekspo-

zytura nr 2, jak i Referat „Wschdd" penetrowaly zwlaszcza srodowiska

emigracji rosyjskiej, ale z odmiennych powodow. Ekspozytura dysponowala

duzo wiekszym funduszem przeznaczonym na aktywizowanic biatej emigra-

cji i szerszymi kontaktami, jednak ze wzgledn na jawna. dzialalnosc nie-

ktorych organizacji (w ramach akcji prometejskiej) Referat „Wschdd" nie

mdgl bezposrednio korzystac z jej mozliwosci opera cyjnych. Do istotnego

ograniczenia w wykorzystywaniu do celow wywiadowczych organizacji ro-

syjskich sklonily pracownikow Rcfcratu „W" niepomyslne efckty kilkulet-

niej wspdlpracy z Bin rem Informacyjnym Borysa Sawinkowa. Agencja ta

dzialala samodzielnie, ale nicktorzy agenri zostali wyposazeni w legityma-

cjo Oddziahi II, ktdre nastepnie trafity do wladz sowierkicli kontrolujacych

organizacji Sawinkowa. Fakty te wykorzyslano propagandowo w opubliko-

wanej przez Moskwe. tzw. Czerwonej ksicdzo zawiernj^rej miedzy innymi ko-

respondencje, miedzy Oddzialem II, Liiclowym Zwi^/.kirm Obrony Ojczyzny

i Wolnosci, a gen. Stanislawem Biilak-Balacliowkzom.

Wiele faktow swiadczy o udziale ekspozytury w tworzeniu siatek wy-

wiadowczych nie tylko na terente ZSRS, ale rdwniez paiistw europejskich,

na przyklad w HiszpaTiii podczas wojny domowej. Wspolnym elementem

w dzialalnosci Referatu „Wschdd" i Ekspozytury nr 2 bylo zbieranie infor-

macji o obiektach majacych znaczenie wojskowe, a zlokalizowanych na te-

rcnie ZSRS, zwlaszcza w zachodnich repnblikach, i sytuacji politycznej we-

wiiatrz poszczegdlnycli srodowisk spolerznyrli. Ekspozytura podejmowala

prace studyjne zwiazane z przygotowaniem plandw dywersji na wypadek

wojny. Uwzgicdniaiio kilka wariantdw dzialari. Jcden z nicli przewidywai

jednoczesna, konfrontacj? zbrojna. z Rosja i Nicmcami. W planach tzw. dy-

wersji fizycznej przewidywano w 192-J rokn akcje przy uzyciu srodkdw wy-

bncliowych, chemicznycli i bakteriologicztiych w glcj>i ZSRS 75
. Instrukcje

dywersyjne do planu operacyjnego „R" przewidywaty natomiast dzialania

polegaj^ce na niszczenin obiektow przeinyslii wojenncgo urzadzeri przemy-

slowych, srodkow transports, utrudnianin mobilizacji. dywersji moralnej na

zapleczu frontu wschodniego. Prace przygotowawrze, poza prowadzeniem

tzw. wywiadu dywersyjncgo, polegaly na instalowanin placdwck dywersyjno-

-wywiadowczych w waznycli pnnktach strategicznycli (iwierdze. umocnienia,

fabryki amunicji itp.), werbowaniu odpowiednicli hidzi, szkoleniu wywia-

dowcow dywersyjnych, zaopatrywanin grup dyworsvjnycli w odpowicdnie

srodki. Przygotowywanc placdwki mialy prowadzir wywiad dywcrsyjny oraz

wojskowy wedlug ogdlnych zasad76 .

Jednakze, ze wzgl<;du na. nadmicrne eksponowanie relow poUtycznych

i tnidnosci w tworzeniu organizacji konspiracyjnych na terenie Rosji, przy-

gotowywania do dywersji fizycznej mialy ograniczony zasi^g.
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Istotnym ogniwem w stntkturze aparatu wywiadowczego byli attaches

wojskowi, ktorych podstawowym zadaniem bylo informowanie Sztabu Glow-

nego o sytuacji militarno-politycznej krajn, w ktorym byli akredytowani.

Wchodzili oni w sklad korpusu dyplomatycznego i choc formalnie podle-

gali kierownikowi placowki, czyli poslowi Inb ambasadorowi, to w istocie ich

zwicrzchnikiem byl za posrednictwem szefa Oddzialn IF szef Sztabu Glow-

ncgo.

Do zadari attache wojskowego nalezalo rowniez reprezentowanie i pro-

wadzenie oficjalnej dzialalnosci w interesic Sil Zbrojnyrh Rzeczypospolitej.

Sprawowal ponadto funkcje. komendanta garnizonu w stosunku do wszyst-

kich oficerow i szeregowych WP przebywaja,cych na stale lub czasowo na

tcrenie danego paristwa.

Attaches wojskowi RP w poszczcgdlnych paristwach europejskich, w za-

leznosci od ich usytnowania, realizowali rowniez imie zadania, mi^dzy in-

tiymi: wspieranie przedsigwzi^c maja.cycb na celu zapcwnienie tranzytu na

wypadek wojny, ulatwienie ekspansji polskicgo przeinyshi czy tez poszuki-

wanio informacji dotyczacych poste.pu tcclniicznego w przemysle zbrojenio-

wym. roli attache wojskowego w stop i\ in zasadniczym decydowal stosunek

la,czacy Polske, z krajem, w ktorym attache przcbywal. W paiistwie sprzymie-

rzonym pelnil on funkcjg lacznika mic.dzy obn sztabami, posiadal liczne kon-

takty w sferach wojskowych, w tym i wywiadowczyrh. uzyskujac na zasadzie

wzajcmnosci interesuja.ee Polske. materialy. ?, reguly dotycza.cc Niemiec lub

Rosji. W przypadku krajow nieprzyjaznycli Polsce, w szczegolnosci Niemiec

i Rosji do obowiazkdw attache nalezalo prowadzenic szczegolowego studium

zagadnieri wojskowych tych paristw i utrzytnywanie mozliwic bliskich kon-

taktow z miejscowymi sluzbami wywiadowczymi i wojskowymi. Zdobywanie

najnowszych regulaminow i instrukcji, prasy wojskowej. informacji o nowych

udoskonaleniach w dziedzinie zbrojcn odbywalo sic. z reguly w sposob le-

gality. Attache wojskowy byl bowiem oficjalnym reprezentantem WP w da-

nym kraju i dlatego nie mog) pozwolic sobie na „wpadk<;", kompromitujaca.

Polsk?. Dlatego tez w Niemczech i w Rosji. gdzie Polacy prowadzili na duza.

skale. dzialania wywiadowcze, attache wojskowy nie stal na czcle siatki wy-

wiadowczej, a czgsto nie mial z nia. nie wspolnego" . Tak bylo w latach trzy-

dziestych, zas we wczesniejszym okresie ataszat w Moskwie byl „gl6wnym

zrodlem informacji o Wschodzie w ogole, a o sytuacji wojskowej, politycznej

i ekonomicznej Sowietow w szczegolnosci". Attache wojskowy w Moskwie

w okresie 1921-1924 (pplk Romuald Wolikowski, nastcpnie ppik Ignacy

Bocrncr) nie tylko nadzorowali lecz i faktycznie kir-rowali praca. placowek

wywiadowczych na terenie ZSRS78
. W sirrpniu 1027 r, najwi^ksze znacze-

nie miala dzialalnosc placowek attaches wojskowych w Moskwie, Rydze,

Ilelsingforsie (Ilelsinkach), Bukareszcie, Angorze (Ankarze), Tokio, Paryzu

i Rzymie. Dzialalnosc attaches wojskowych w paiistwach ballyckich, Rumu-

nii i Francji miala rozszerzony zakres, co wynikato z wznjemnych zobowiazari

sojuszniczych. Ponadto Oddzial II podja.1 kroki maja.ee na celu utworzenie

placowek w Tcheranie i Waszyngtouie. Placowka w Atikarzc miala za za-
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danie obserwacJQ sytuacji na terenacli poind niowycli ZSRS, ze szczcgolnym
uwzglcdnieniem Kaukazu. Ponadto polski attache wqjskowy w stolicy Turcji

sledzil „akcJQ Sowietow na Bliskim Wscliodzic'
1

, a takie podejmowal dziala-

nia majace na cclu skoordynowanie ruclimv wyzwoleiiczych narodow Gruzji,

Azcrbejdzanu i Armcnii. Duze nadzieje wia.zano z funkcjonowaniem placowki
attachatu w Teheranic. Teren Persji by) bowietn dogodny ze wzgledow na
uklad granicy do podejmowania dziaiaii dywersyjnych i propagandowych
przeciwko ZSRS. Z Teheranu zamierzano wspierac ekspansje. polskiego prze-
myslu wojskowcgo na Rliskim Wschodzic. Zasadniczym zadaniem attache
wojskowego w Tokio bylo obserwowanic sytuacji na ralym Dalckim Wscho-
dzie i zdobywanie informacji o przejawacli ekspansji politycznej i wojskowej
ZSRS w tym rcjonie swiata. Podobnc funkcje dla polnocnycli tcrenow ZSRS
spelniali attache w Helsinkach i Rydze.

Attaches wojskowi RP micli znacznc mozliwosci nzyskiwania informa-
cji wywiadowczych zarownodrog^oficjalna, jak i nicoficjalnie. Uczestniczyli,

nazasadzie wzajcmnosci, w nianewrach, cwiczcniacl) i pokazacli wojskowych;
utrzymywali szerokie kontakty towarzyskie z oficerami sztabdwgeneralnych,
shizb wywiadowczycli oraz z attaches wojskowymi innyrh paristw. Mogli
zwracac sie oficjalnie o informacje dotyczn.ce oiganizacji sil zbrojnych pari-

stwa, w ktorym byli akredytowani.

Na zasadzie wzajcmnosci Oddzial I] Sztabii Clmvncgo organizowal
wspotpracc z obcymi attaches wojskowy in i przebywnjacycmi w Warszawie.
Zadante w tym zakresie realizowal Samodziclny Roforat Ogolny II Oddzialu,
ktory wspohiczcstniczyt w oiganizacji cwirzeii wojskowych obserwowanych
przcz attaches wojskowych innych paristw, zwiedznniu przcz nich obiektdw
wojskowych, przygotowywal staze zagraniczne oficerom polskim oraz pobyt
w naszym kraju ofkerow innych paristw.

Istotnym zadaniem bylo udziclanie przodsf.a.wicielom innych paristw in-

formacji na temat Wojska Polskiego. Uyty one przekazywane z rozna. inten-

sywnoscia., w zaleznosci od stanu wzajemnycli stosnnkow. Z analizy udziela-
nych informacji w latach 1932-1937 wynika. iz najczescicj adresatami udo-
stojinianych danych byly takie paristwa, jak: Rumunia. Czeclioslowacj a, Es-
tonia, Jugoslawia, Francja, Wlocliy, Stany Zjednoczone, Finlandia, Lotwa79

.

Nalezy podkreslic, iz we wspomnianym okrosie ZSRS otrzymal tylko trzy
informacje, a paiistwa battyckie od cztcrdziestn picchi do stn. Dane prze-
kazywane przez Referat Ogotny mialy tnniejsze znnrzrnie, ale pomimo to
opracowywano je pod nadzorem kompetrntiiych oficrrdw Oddzialu II, w tym
rowniez Referatu ,,Wscliod".

Sprawa wymiany informacji z imiymi sztabami miala duze znaczenie
polityczne i wojskowe. Zasady przekazywania mateiialow o znaczeniu wy-
wiadowczym regulowaiy scisle przepisy Oddzialu II. Od czerwea 1928 r.

obowia.zywala zasada, ze placdwki mfnrmacyjne i wywiadowcze mogly udo-
stepniac micjscowym sztabom liib sluzbom wywiadowczyin danc pochodzq.ee
z opracowaii Oddzialu II jedynie fragmentarycznie, odpowiadaja.c scisle na
postawione pytania. Natomiast placowki wywiadowcze zostaiy upowaznione
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do wymiany zdobywanych samodzielnie matcrialow nie zawierajacych ocen

Wydzialu III Studiow Oddzialu II.

Zasady funkcjonowania attaches wojskowych mialy bye podobne w wy-

padkn wybuchu wojny. Przewidywano, ze ich istnieiiic bedzic nzaleznione od

aktnalnego stanu stosunkow dyplomatycznycli z paristwami, w ktorych byli

akredytowani. Zakladatio rowniez, ze placowki attaches wojskowych beda.

posredniczyly w utrzymaniu lacznosci z paiistwami .sojuszniczymi. Aby ula-

twic im prac? Referat „Wschod" gromadzil i udostopnial wykorzystane lub

zbedne materialy przeznaczone do wymiany. W zwiazku z tym caly aparat

wywiadowczy Oddzialu II byl zobowiazany przekazywac do centrali nie-

przydatne dokumenty, rozkazy i opracowania majacc joszcze pewna. wartosc

informacyjna..

h. Wspdldzialanie Referatu „Wschod" z wywiadem
Korpusu Ochrony Pogranicza

Granica wschodnia Polski oddzielala nie tylko dwa paiistwa, lecz takze

przociwstawne sobie ustroje polityczne. W Polsce zdawatio sol)ie spraw?, iz

panstwo sowieckie dazy i dazyc bedzie do wchloniecia kraju w orbite wply-

wow ZSRS80
. To spowodowalo, iz od poczalkn lat dwtidziestych podejmo-

wano roznorodne przedsiewziccia ochromie. w tym wywiadowcze, na znacz-

nic wteksza. skale, niz na pozostalycli rubiczach paiistwa. Porzatkowo za-

dania wywiadowcze w rejonie granicy wscliodniej realizowaly Ekspozytury

Oddzialow II nr 1 w Wilnie, nr 6 w Brzcseiu i ur 5 wo Lwowie81
. W rejo-

nie tym prowadzily dziatalnosc kontrwywiadowcza, Oddzialy II Dowodztw

Okrc;gdw Generalnych (pdzniej SRI DOK). refers ty bczpicczeustwa w sta-

rostwach powiatowych przygranicznycli oraz okspozytnry Policji Politycznej

(Sluzby Informacyjnej). Dzialalnosc tycli shizb napotykala znaczne trud-

nosci ze wzgledu na narastajaca; aktywno.se organizacji wywrotowych i dy-

wersyjoych inspirowanycli przez wschodniego sasiada. Zwickszyla si? liczba

jaczejek komunistycznych w rejonie granicy. notowano przypadki przemytu

do Polski broni i przerzuty grup dywersyjno-sabolazowycli oraz agentow

wywiadu wojskowego i politycznego.

Juz pierwsze operacje wywiadowcze, podejmowane na poczntku lat dwu-

dziestych przez wymienione wczesniej ekspozytury, napotkaly duze trudno-

sci w organizowaniu rozpoznania na terenie wschodniego sasiada. Z relacji

plk. dypl. Stefana Mayera, owezesnego szefa Ekspozytury nr 1 w Wilnie, wy-

nika, iz usilowano wykorzystywac Polakow zamicszkalych na terenie ZSRS,

odbywaja.cych sluzby w Armii Czerwoitcj. oraz osoby powracaja.ee do kraju

w ramach repatriacji.

W Baranowiczach miescit si? jeden z obozow repalriac.yjn.ych, kontrolo-

wany przez posterunek wywiadowczy Ekspozytury nr VI w Urzesciu. Kie-

rowal nim por. Bronislaw Kusmirek. Wsrod osdb przebywajacych w obozie

znalazla si? mloda Polka, ktora ujawnita, iz w Rosji pozostai joj brat, oficer
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Arrnii Czerwoncj sluzacy w 8 dywizji pieclioty w Robrujsku. flcz wahania
udzictila o niin wszdkich informacji i zapewnila, zc jest on patriota. i na
powno chgtnie podeJTinic wspdlprace z polskim wywiadem. Wyslano do niego
jednego z najlepszych agontdw Ekspozytury nr G — Scrgiusza Piaseckiego —
poznicjszego pisarza, wychowanego na Bialorust. Piasccki odnalaz) owego
ofircra i powolaf sie na znajomosc z siostra, jednak spotka) sie z nicspodzie-
wana, reakeja., z trudem nniknal aresztowania. Tylko dzicki sterroryzowaniu
swego rozmowcy zdolat opuscic jego hiitro.

Innym przykladem byla operarja przeprowadzona przcz Ekspozyturg
nr 1 7. udzialem Ildcny Rubszyiiskicj, studentki Uniworsytctu Stefana Ba-
torcgo. Nawiazala ona wspolpracc. z ekspozyturg, ponicwaz miala rodzing
na Biatorusi i byla zmuszona wiclokrotnic przekraczac niclcgalnie granice
wsrltoclnia,. Wyslano ja.. z zadaniem ujawniania osdb, ktore niogty bye wy-
korzystane w charaktorze rczydentow przcz It Oddzial. \V tym czasie cen-
trala (Referal R-l) przekazata ekspozyturze powazny kontakt w Dowddztwic
Zacliodnicgo Okregu Wojskowcgo w Smolci'iskn. Larznosc z tym agentem,
wywodzacym sie z organizacji konspiracyjnej Sawinkowa, zostala wczesniej
zerwana. Zadanie nawia_zania z mm konf.aktu zlecono jesicnia. 1923 r. Helenie
Rubszyriskiej.

Trasa Rubszyiiskicj wiodla przcz Glclmkic — Lepel — Witebsk. Wy-
korzystala znane jej kontakty zc swoicli niclegalnydi podrdzy do rodziny.
Nie zdolala jednak odnalezc osob, ktore inngly bye wykorzystanc przez Od-
dzial II, ale nawiazala kontakt ze wskazauyni jej agentem. By! on wowczas
ofircrem sztabn okregu. Przekazal kilka ostatnidi rozkazow Dowodztwa Za-
cliodniego Okrggu Wojskowego. Jed en z nidi, oznaczpny sygnatura, „SS"
(Sowierszicnno Siekfictno—Sdsh Tajne). zawieral dano o powstaniu trzedi
nowych wielkich jednostck, ktore wzicly tidzial w organ izowanych wczesniej
manewrach Arrnii Czerwonej. By! to rozkaz okolicznosdowy, przeznaczony
do rozpowszcclinienia w oddzialadi, a jediioczesnie oznaczony jako scisle
tajny, wzbudzilo to podcjrzenic inspiracji zc strony CPU. Szczcgolowe prze-
shichania Rubszyriskiej nie potwicrdzaly podejizeii. Jediioczcitiicotrzymano
z kilku iimydi zrodel potwierdzenie inforniacji o przybyciu na tcren okregu
wymicnionych w rozkazie jednostck.

Wkrotce Rubszyiiska wyruszyla ponownie do Smolcriska, Tym razem
wszclki slad po niej zagina]. Dopicro na podstawin informacji zamieszczoncj
w prasie sowieckiej Oddziat IT dowicdzial sic, zc zostnla arcszlowana i ska-
zana na dozywotnie wigzienie. Ostaterznie Rubszyiiska zostala wymicniona
za aresztowanych konuinistow i znalazla sic w kraju.

Po powrocie ze Zwia.zku Sowicrkicgo Rubszyiiska przedstawila oko-
licznosci swojego aresztowania. Agcnci GPU oczckiwali na nia, w Smolen-
sk u w micjscu uzgodnionym wczesniej z bylym agentem Sawinkowa. Jed-
nakze Oddzial II nadal nie byt w sta.nie wyjasnic wszystkidi okolicznosci tej
sprawy. Dopiero po wiclu latarh okolicznosci aresztowania Rubszyriskiej zo-
staly wyjainione. Sprawa jej wiazala sic z zatizymanictn Lronida Szeszeni,
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bytego oficera carskicgo, wspdlpracownika Sawinkowa. W 1923 r. Szesze-

nla dzigki II Oddzialowi Sztabn Gcneralnego (ze strony polskiej operacja.

kierowal kpt. Wlodzimicrz Sekuiida) przeszedl graniro. polsko-sowieckq. w
okolicach Lunirica w celu skontrolowania dzialalnosci Kudowcgo Zwiazku

Obrony Ojczyzny i Wolnosci (czyli organizacji B. Sawinkowa) na terenie

Moskwy i Smoletiska. Aresztowany iiatychiiiiast po przokrorzcniu granicy,

zostal przewicziony do Miriska, gdzic przeshicliiwal go osobiscie szef Win-

loruskiego GPU Filipp Miedwicd' (jeden z szefaw sowiockirgo wy^wiadu na

Poisk? w roku 1920, pozniejszy szef lcningradzkiego NKWD. rozglos mi?dzy-

narodowy zawdzi?cza sprawic Kirowa, rozslrzelany). Argnmontom Micdwie-

dia trudno si? bylo oprzec i Szeszenia wybral zycie, w zamian za informacje.

Wydat on m.in. rezydcnta organizacji Sawinkowa w Smolensky, sztabs kapi-

tana Gierasimowa, ktory z kolei ujawni) ponad stu swyrli podkomendnych82
.

Na liscie tej byla lownicz Helena Rnbszyriska.

Jan Prochniewicz agent Oddziahi II, ktoietmi posmicrtnic Scrgiusz Pia-

scrki dcdykowal swa, gtosna, ksiazk? Bogom nocy niwni wyrnieniony razem

z Rnbszyriska;, wkrdtcc podjal ponownie dziatalnosc przeciwko wschodniemu

sasiadowi. Nie ™6gl jctlnak bye wykorzyslywany jakn wywiadowca, dlatego

wzial ndzial w jednej z akcji retorsyjnyrli w odpowiedzi na coraz liczniej-

sze wypady sowieckicli grup dywersyjnyrii na trren Polski. Podrzas operacji

w miejscowosci Kojdanow, Prochniewicz, dowodzney gnipa wypadowa., zo-

stal ranny w nog?. Nie mial szans na wycofanie sit; i postanowil popelnic

samobdjstwo. Przedtem nsilowa! pogryzc. a nastcjpnie polknac legitymacj?

stwicrdzajaca. jego zwiazek z II Oddzialem. Pnlkownik Mayer, relacjonujac

to wydarzenie, stwierdzil, ze „Bolszcwicy wydobyli kawalki tej legitymacji

z krtani t opiiblikowali to w prasie jako dowdd, ze wypad na Kojdanow byl

organizowany przez polskie wladze".

Wzrost zagrozeiiia na wsrhodniej granicy, informacje Oddziahi II o po-

dejmowauych przygotowaniach ZSRS do koufliktu zbrojnc-go z Polska.,

a takzc obserwowane przegrupowania sit wojskowych na terenie zachodniej

Flialonisi i Ukrainy, pogl?bialy niepokoj polskiego rzndu. Obawiano si? kon-

sekwencji militarnych zblizenia sowiecko-nicniieckiogo, kldrc nastapilo po

zawarciu w 1922 r. ukladn w Rapallo. Wzinocnienic oclirony granicy wschod-

niej oddzialami Policji Paristwowej, zamiasl batalionow celnyrh Strazy Gra-

nicznej, w lipcu 1923 t. okazalo si? iiirwystnrczajace, Nasilenie akcji dy-

wersyjnych otaz ujawnione przygotowania do powstanin na krcsacli zmusily

wladze do radykalnycli decyzji. Jedna. z nich bylo ntworzenic w pazdzier-

niku 1924 r. Korpusu Oclirony Pogranicza (KOP). Mirsiac po utworzeniu

tej jednostki rozpocza.1 dzialalnosc wywiad KOP. Podstawowym zadaniem

jego bylo prowadzenie rozpoznania na leiyloiium wsrliodniego sasiada. Po-

jawienie si? nowej sluzby wywiadowczej w lejmiie pogranicza skomplikowalo

dzialalnosc ekspozytur wewn?trznycli Oddzialit IP3
.

Organizacja wywiadu KOP byla dostosowana do zadaii jednostek gra-

nicznych. Central? stanowil Samodzielny Hefcrat Wywiadowczy utworzony

przy sztabie KOP w Warszawie (dwdcli olirerow). .lego pierwszym szefem
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zostal kpt. Bazyli Rogowski. W sztabach brygad powolano nfirerdw wywia-
dowczycli w stopnhi kapitaiia lub porucznika. \V kwielniu 1926 r. Oddzial II

skierowal do pracy w batalionacli (baonacli) i brygadach KOP dodatkowo
po oficcrze wywiadowczym, ktdrych zadanifin bylo zaciesntenie wspdlpracy
7. ekspozyturami Oddzialu II. Jak sic okazalo rozwiazanic to nie przynioslo

poprawy we wspdldziataniu obu shizb wywiadowczyrli.

W poczatkowym okresie dzialalnosc aparatu wywiadowczego KOP
napotykala rowniez znaczne tnidnosci. Caloscia. prac wywiadu Korpusu
Ochrony Pogranicza kierowat wdwczas Pclerat Wywiadowczy w Dowddz-
twic KOP. Podlegaly mn placdwki wywiadowcze w pasic granicznym, w ktd-

rych w polowie 1926 r. pracowalo trzydziestti dwdch oficordw. Prowadzili

oni wywiad na znacznej przestrzeni, okoto cztorecli lysiecy kilometrdw
kwadratowycli 84

. Ze wzgle-dn na duzy zakres pracy oficerdw wywiadowczych
i slaba. wspdlpracy z Oddzialem II, na. josicni 1926 r. zreorganizowano t?

sluzbc. Wywiad KOP w pclni podporzr|dkowano Oddzialowi II, zwlaszcza
pod wzgledem prowadzenia wywiadu przeciwko ZSRS. Przcd zmianami obo-
W'iazki oficerdw wywiadowczyeli pologaly na tym, ze jedeii z oficerdw refe-

raldw przy brygadach KOP by I delegowany przez Oddzial II i on prowadzil
wywiad plytki (po drugiej stronic granicy). a drugi — jako kierownik re-

feratu — odpowiadat za sprawy kontrwywiadowczc. Oficerowie ci podlegali
Oddzialowi II przez Ekspozyture nr 1 w Wilnic tub nr 5 wc Lwowie. Kierow-
nik rcferatu natomiast byl oficerem KOP i podlegal swfbwi wywiadu kor-

pusu. Na tym tie powstawaly iiieporozimiieiiia w zakresie zaleznosei i kom-
petencji.

W lipcu 1927 r. dowddca KOP wprowadzil na okres prdbny nowa. or-

ganizacje stuzby wywiadowczcj w podleglvcli run oddziaiach, a w lutym
nastepnego roku zatwicrdzil ja na stnfc. Zgodnie z nowa, struktura. na szcze-
blu centralnyin przy dowddztwic KOP fuukcjonowal samodzielny Referat
III forrnacyjno-Wywiadowczy w skladzio cztc-recli oficordw, podoficer i ma-
szynistka. Przy sztabach poszczegdlnycli brygad byly rolc-rar.y wywiadowcze
w skladzie dwdch oficerdw, podoficer i niaszynistka. Natomiast przy pdl-

brygadacli i batalionach KOP w druzynie dowddcy by! oficcr wywiadowczy
i podoficer kancelista.

Jednakze wspdtpraca miedzy wywiadem KOP i Oddzialem II w dal-

szyin ciagu napotykala tnidnosci, dlatego w pazdziorniku 1931 r. ponownie
zreorganizowano wywiad korpusu. Zgodnie z rozkazeni wykonawczym szefa
Oddzialu II Sztabu Gldwncgo okreiSlajacyin organizacje aparatu wywiadow-
czego KOP w micjsco Oddzialu Strazy CJraiiirznej zostalo utworzone Szefo-
stwo Wywiadu KOP w Warszawie. Ekspozytury Oddzialu II nr 1 w Wilnie
i n r 5 we Lwowie zost.aly wcicione do KOP, nalomiasi placdwki wywiadowcze
KOP nr 1 — 12 pozostaly w dotychczasowyrli sicdzibarh. W sklad aparatu
wywiadowczego KOP wchodzili rowniez olicerowie c-ksponowani placdwek
wywiadowczych85

.

Ustalono, ze ten aparat wywiadowczy stanowi cz<;sc skladowq. KOP, ale

obie ekspozytury Oddzialu II pod wzgledem elalowyni i budzetowym nale-

61



zaly nadal do Oddzialu II, a gospodarczym do wlasriwyrh okregdw korpu-

sow. Aparat ten pracowal przede wszystkhn na rzccz Oddzialu II, dlatego

przelozonym tych oficerow dowodca KOP byl, ale posrodnim. Bezposrednio

wywiadem kicrowal szof wywiadu korpusu, ktoremii przyslugtwaly upraw-

nienia dowodcy pulku. Przelozonym „fachowym" aparatii wywiadowczego

KOP byl natomiast szef Oddzialu II Sztabn Glownego, ktdry kierowal ca-

loksztaltem prac wywiadowczych. Szof wywiadu KOP podlegal szefowi Od-

dzialu II na prawach szcfa wydzialu86 .

/jVV sklad obowiazkow aparatu wywiadowczego KOP wcliodzil wywiad

plytki (do stu kilometrow w glab ZSRS) i kontrwywiad zaczepny na Dialo-

ruski Okreg Wojskowy, prawobrzeze Ukrairiskiego Okregu Wojskowego oraz

na LitweTJDo zadan kontrwywiadu w pasie granicznym, wydzielonym z kom-
pctcncjhokrQgow korpusow nr II Grodno, IX Brzesc nad Biigiem, II Lublin,

VI Lwow, nalezalo organizowanie sicci specjalnej, przygotowywanie dossier

wywiadowczych dla jcdnostek oslonowycli, ochrona tajemnicy wojskowej

w dowodztwach i jednostkach KOP, wspolpraca z jcdnoslkami w ochronie

granicy, zwalczanie przemytu i przest^pstw skarbowych.

Zgodnie z nowa. organizarja. poszczcgolnc placowki wywiadowcze pod-

porzadkowo obu Ekspozyturom Oddzialu II. Ekspozyturze nr 1 w Wilnie

podlegaly placowki: nr 1 w Grodnie, nr 2 w Wilnie, nr 3 w Glebokiem,

nr -1 w Wilejce, nr 6 w Luniricu i nr 11 w Iwiericu. Natomiast Ekspozyturze

nr 5 wc Lwowie zostaty podporzadkowane placowki: nr 7 w Sarnach, nr 8

w Rownem, nr 9 w Czortkowie i nr 10 w Tarnopolii. Uregulowano rowniez

sprawozdawczosc w organach wywiadu KOP. Kazda placowka byla zobowia,-

zana do opracowywania okresowych sprawozdari zawiorajacycli m. in.: dane

o stanie bezpieczeristwa, ochronie tajcmnicy wojskowej, nastrojach ludnosci,

opanowaniu operacyjnym terenu i wspolpracy z cywiiuymi organami bezpie-

czenstwa. Ekspozytury Oddzialu IT opracowywaly ntcldnnki wywiadowcze

zawierajace informacje o sytuacji po drugicj stronie granicy, dane o znacze-

niu kontrwywiadowczyin, dane uzyskane na podstawio analizy prasy paristw

osciennych87 .

£Osoby zatnulnione w wywiadzie KOP musiaty bye narodowosci pol-

skicj^fPochodzenie i inne niezbgdne dane sprawdzala Policja Paristwowa,

Samodzielne R.eferaty Informacyjne Dowodztw Okregow Korpusow (DOK)
oraz kontrwywiad KOP. Placowki wywiadowcze mialy siedzibe na terenie

poszczegolnych jednostck KOP. Byly one starannie zamaskowane. Poczta

kicrowana do nich znajdowala sie w dwoch kopertach. Zcwnetrzna zawierala

jedynie nazwe, jednostki, up. Baon KOP „.Stolpce" w Stotpcach, natomiast

wcwn^trzna byla oznaczona adnotacja, Placowka Wywiadowcza KOP nr 5—
Stolpce. Podobne zasady obowiazywaly przy przcsylaniu poczty do szefo-

stwa. wywiadu KOP w Warszawie.

/Aparat wywiadowczy KOP osiagal bardzo dobre wyniki, nie ust^puja.ce

placowkom wywiadu glebokiego kierowanyin przez Rclorat „Wsrliod^)Siatki

Ekspozytur w Wilnie i Lwowie mialy swycli agenlow w sztabach jeanostek

wojskowycli Armii Czerwonej, zwlaszrza w zachodiiicli rcpublikach ZSRS.
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Na przykiad w polowie maja 1 924 r. Ekspozytura nr 1 w Wilnie, pdl roku
pdzniej weszla w sklad wywiadu KOP, dysponowala dwoma posterunkami
informacyjnymi w Glebokiem i Motodecznie. Posiadaly one wraz z refera-

tcm wywiadowczym ekspozytury niekiedy po kilkii agentdw w nastepuja.-

cych instytucjach sowicckich: sztab Zacbodnicgo Okrcgn Wojskowego, sztab

27 dywizji piechoty, sztab 79 piiiku piecliory w Smolrr'iskii. Czcsc wspdlpra-
cownikdw Ekspozytury prowadzita obserwarjc. pogranicza w rejonach: Lepel— Kamieri (Dokszyce) i Polock — Dryssa. Po kilku wspdlpracownikdw ob-
serwowalo dodatkowo pogranicze w poblizu Lepla, Polocka, Sioliszczewa. In-
tensywna. obserwacja. objgto rejon Mobyldw — Starodiib — Home], a takze
okolice Miriska, Zaslawia, Smoleriska, Rdwnopola. Trwa! intensywny werbu-
nek agentdw i tworzenic stalych placdwek w Zachodnim Okr^gn Wojskowym.
Posteninek Informacyjny nr 2 w Moloderznic dysponowal kanalami prze-

rzutowymi przez granicg. Coraz czesciej zrddlem informacji byli dezerterzy
z RKKA i ucliodzcy przekraczaja,cy granir^8 .

Wyniki wywiadu plytkiego byly zniionnc. Znarzny wplyw miala na to

sytnacja po drugiej stronie granicy, zwtaszcza aktywnosc aparatu kontrwy-
wiadowczego ZSRS. Na rcznltaty rozpoznania oddzialywaly rdwniez trud-
nosci w koordynowanin przedsicwziec (o rzym byla jui mowa).

Jcdnym z powaznicjszych problemdw, z ktorym borykat sie. wywiad
KOP, bylo wlaiciwe wykorzystanie lndnosci zamieszkujarej rrjon pograni-
cza. Stwierdzono postc;pnja.cy spadek liczby agentdw wspolpracujacych z pla-

cdwkami wywiadowczymi, dlatego w kwietuiu 1926 r. zwolano w Warszawie
konferencje. poswiecon;t wspdtdzialaniu w pasie przygrnnicznym. Szczegdlo-
wcj analizie poddano sytuacjc. w Ekspozyturzc nr .

r
) we Lwowic. Stwierdzono

znaczne zmniejszenie werbunkn agcntiiry majacej rozpoznawac sytuacje. na
Ukrainie przy jcdnoczesnym wzrosric strat wsrod wspdlpracownikdw
W sklad sieci agenturalnej wywiadu KOP wcliodzili agenci i informa-

torzy. Agentem byla osoba, ktdra za wynagrodzcriic w gotdwce lub swiad-
czcniach albo bonorowo swiadomie udzichtla informacji itp., przy czym jej

wspolpraca z organem wywiadowczym by fa slata tub wcdlug zamierzeii or-

ganii wywiadowczego miata bye state, Inny cbaraktor miala dzialalnosc in-

formatordw. Byly to osoby, kldre za wynagrodzcniein lub honorowo swia-
domie udzielaly informacji organom wywiadowczym jednorazowo (doraz-
nic), a stosunek ten nie mial bye usta}>ilizowany, gdyz organ wywiadowczy
nie przewidywal tub nie mial zamiaru dalszego korzystania z uslug danej
osoby. Zasadnicza rdznica micdzy agentem a informatorom byla naste.pujaca:
z using agenta korzystano (przynajmnicj przez pewien czas) stale, kieruj^c
jego praca,. Ponadto byl on zwia.zany z organem wywiadowczym poprzez
zlozonf). deklaracje, agenta i bylo na nicgn zalozone dossier. Z uslug infor-

matora korzystano natoiniast zazwyczaj doraznie. Na jego prac? organ nie

mial przewaznte wplywu i nie la_czyly go z informatorem zadne umowy, nie

zakladano tez dossier.

W zaleznosci od zasad vvykorzystania i wykonywanej pracy wyrdz-
niano agentdw ofensywnych (OF) wykorzystywanycli w wywiadzie zaczep-
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nym i kontrwywiadzie na terenie paristwa sa.siaduja.rego oraz agentow kontr-

wywiadu (KW) pracujacych na terenic wlasnym w ramach tzw. wywiadu

obronnego. W kazdej z tych grup agenci <l?.iHili sie. na kilka kategorii, w za-

leznosci od przeznaczenia i wykonywanej pracy,

Wsrod agentow ofensywnych wyrdzninno: rezydenta, kuriera, przewod-

nika, lotnego i werbownika. Rezydentem OF nazywano agent.a przebywa-

jacego stale na terenie zewne,trznym i wykomijarego zlecone mti zadania

w scisle okreslonym rejonie swego zamieszkania lub srodowiska — osobi-

scie inb przez wlasna. siec. Rodzaj zadat'i wykonywanycli przez rezydenta nie

mial zasadniczego znaczenia na jego okrcslcnie. Mogl wiec on — tylko lub

rownoczesnie — zbierac informacje, przeprowadzac wcrbunek, bye etapem,

skrzynka, pocztowa, itp.

Kurierem byl agent wykonujacy zadania z zakresn lacznosci pomiedzy

wtasnym organem wywiadowczym a rezydentem jemn wskaznnym lub przez

nicgo na terenie zewn?trznym zwerbowanyin.

Agent-przewodnik zamieszkiwal na terenic wlasnym albo zagranica.. Do
jego zadari nalezalo przeprowadzanic przez granic? i strefy graniczne osob

wskazanych mu przez organa Inb pracownikow wlasnego wywiadu.

Agent-werbownik zamieszkiwal na. wlasnym terenic i zajmowal si?

wyszukiwaniem i wskazywanicm organom wywiadowrzym kandydatow na

agentow OF. Agent werbownik nie mogl wicdziec czy wskazany przez niego

kandydat zostal zwerbowany. Zasada, bylo nicwykorzystywanic agenta-wer-

bownika do wykonywania jakichkolwick zadari na terenie zewne.trznym.

Wcdlug danych Ekspozytury nr 5 z 1 I 1926 r. dysponowano trzydzie-

stoma wspolpracownikami rezydentami, agentami rncbomymi i kurierami.

Liczba ta nie uwzgledniala osob poddawanych sprawdzeniom przez eks-

pozyture. lub jej posterunki ofensywne. Na poczatku 1925 r. Ekspozytura

nr 5 dysponowala czterdziestoma wspolpracownikami. Niekorzystnym zjawi-

skiem byly powazne dysproporcjc w cfektywnosci komorek wywiadowczych

ekspozytur i placowek KOP. Od 1 t do 1 XI 1926 r. posterunki ofensywne

zwerbowaly siedemnastu agentow, a organa. wywiadowczc KOP tylko dwie

osoby. Jednoczesnie aparat wywiadowczy ekspozytury wskazal trzydziestu

szesciu kandydatow na agentow, sposrod ktorych zwerbowano siedemnaicie

osob. Natomiast organa centralne wywiadu KOP przekazaly tylko osmiu

kandydatow, z ktorych jedynie dwie osoby nadawaly sie. do wcrbunku89
.

Najwi^cej nowych agentow wywodzilo si? sposrod przemytnikow, de-

zerterow, osob nielegainie przekraczajacych granice.. Czqsc agentow zostala

pozyskana do wspolpracy na terenie ZSRS ])rzez wczesniej zwerbowanych

agentow. W cia^u jedenastu miesiecy 1926" r. pozyskano za granica. czterna-

scie osob. W glebi terytorium Polski zwerbowano pice osob. Ryli to glownie

emigranci rosyjscy osiedleni od dawna w II Rzeczypospolitej lub krewni osob

zamicszkalych na terenie ZSRS.

Z oceny przydatnosci agentury wynikalo, ze osoby zwerbowane w glebi

Polski byly mniej wartosciowe. Specyficzue warunki panujace w ZSRS —
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system wnikajacy w zycic prywatnc obywateli — pnwaznie utrudniaty za-

chowanie konspiracji przez osoby, ktore dlnzej byly nic-obecne w tym paii-

stwie, dlatego zasadniczym rcjonem przyszlych wcrbimkdw miata pozostac

granica wschodnia.

VV rezultacie nawiazania blizszych kontaktow przez dwezesnego kierow-

nika Ekspozyttiry nr 5, pptk. dypl. Stanislawa Maczka, z ofirerami wywia-
dowczymi KOP i kolejnej wspdlnej narady 3 XI 1926 r. zostaly sprecyzo-

wane przyczyny wadliwej wspoipracy obii wywiaddw. Przewazaly czynniki

obiektywne: specyficzne nastawienie ofieerdw wywiadu KOP do ich pracy,

wynikajaxe z instrukeji i rozkazdw; brak doswiadczenia wi^kszosci oficerdw
w pracy wywiadowczej, szczupla obsada kad rowa i dazenic do maksymalnego
zwi<;kszania liczby wspdlpracownikdw bez uwzglediiiania rzeczywistych po-
trzeb Ekspozytury nr 5. Usitniqcie tycli niedomagaii zamierzano osiajjnae

dzicki reorganizacji organow wywiadu KOP i podporzadkowanie ich szefowi

ekspozytury, Za takim rozwiazanicni przemawialy rdwniez inne przeslauki.

Analiza strat agentury od 1 I do 1 XI 1926 r. swiadczyla o wyeliminowaniu
trzydziestu jeden osdb. Przyczyny byly nastcpiijace:

— aresztowano na granicv w chwili przekraczania pasa granicznego —
13

— zabito lub zraniono na granicy — 2
— aresztowano w gtebi terenu sowierkiego — 3

— zdekonspirowano — 6
— wyeliminowano z innycli powoddw — 6

— przeniesiono w glab Rosji — 1

Z powyzszych danych wynika, ze najwierej osdb ,.pochtoneta granica".
Opanowanie sytuacji na granicy mialo podwdjne znaczenic, poniewaz sie-

demdziesiaj. piijc procent agentdw wcrbowano, a szcscdziesia.t procent elimi-

nowano na pograniczu.

Dostrzegano rdwniez obicktywne przyczyny strat: normalnc wyczerpa-
nie sie mozliwosci poszczegdlnych osdb czy aktywne zwalczanie przemytu
po drugiej stronic granicy. Jediiakze wina polskich organdw wywiadowczych
polcgala nastosunkowo slabym rozpoznanin niekldrych odciiikdw i zaplecza
granicy wschodniej.

W celu zwiekszenia efektywnosci wywiadu plytkiego postanowiono
przede wszystkim rozpoznac sytuacji po stronie polskicj. Aparat wywiadow-
czy KOP oraz wszyscy zohtierze, od szeregowego pelniaccgo sluibe na poste-
rnnkn, do dowddcy straznicy lub koinpanii. mieli wspdlpracowac w „opano-
waniu przemytu lcgalncgo i dzikiego", wykorzystujac firmy i osoby fizyczne
do systematycznego przerzucania i przcjmowania agentdw. Ponadto pod-
jc,to dzialania zmierzaja.ee do lepszego rozpoznania metod dzialania orga-
now wywiadu i kontrwywiadn GPU, ktore stosunkowo skntecznie zwalczaly
agentury Oddzialu II i Korpnsu Ochrony Pogranirza w rcznltacie „ostrej

i bezwzglednej walki w pasie granicznym''. Notowano wzmozona. dzialalnosc
wywiadowcza. Pogranootriaddw (Wojska Oclirony Pogranicza — tzw. pogra-
nicznicy), polegajaca. na wyinnszaniu informacji od osdb niclcgalnie prze-
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kraczajacych granice. z Polski do Zwiazkn Sowieckiogo. Osoby takie byly

przerzucane na teren Polski z zadaniami wywiadowczymi. Ewontualna.zgode,

na pobyt na terenie ZSltS mogly otrzymac dopiero po wykonaniu zadania.

Metoda ta me byla nowa, ale w polowic 1020 r. stosowano ja. niezwykle in-

tensywnie. Notowano wypadki angazowania w ten sposdb kobict 1 dzieci .

Spec'yfika. pracy na kresacli byly rowniez akty dywersyjnc i sabotazowe prze-

prowadzane przez strong sowiccka, Od kwiotuia 1921 r. do kwictnia 1924 r.

dokonano dwustu piecdziesieriu dziewicdn wypaddw bandyrkick z terenu

ZSP.S na teren Polski91 . Cze_ste byly proby porwari na strong sowiecka pra-

cownikow i wspolpracownikow polskiego wywiadn, a takze oficerow ] pod-

oficerow KOP. , .

W latach dwudziestych kontrwywiad KOP ogramczal swc przedsiewzie.-

cia do rozpoznawania sowieckich jednostck orlirony granicy, stosujac „kla-

syczno metody" bez opanowania ich aktywnosci wywiadowczej. Skutecznosc

rozpoznania po drugiej stronie granicy oslnbiala wadliwa orgamzacja wy-

wiadu i kontrwywiadn Kor])iisn Ocbrony Pogianirza. Ofirerowie wywia-

dowcy byli zbyt czcsto odosobnieni, calkowicie zakonspirowani i otoczeni

taka tajemnica., ze „dowddcy straznic i kompanii zamiast pomagac w wy-

wiadzie _ robin fetalne posimiecia, odbijajace sic na prary wywiadowczej

ekspozytur". Poglebiona analiza takicli czynnikdw, jak nadmierna odleglosc

ekspozytur od granicy, za.kres zadari im zlocanycli pizoz inspekt.orow armn,

czy przedsiewziqc mobilizacyjnych, wskazywala jednoznacznio na koniecz-

nose njednolicenia zasad organizacji wywiadu ply<kiego skierowanego na

wschdd. „.

Podobne problemy organizacyjne miaiy miejsce wo wspolpracy Lkspo-

zytury nr 1 w Wilnie z wywiadem KOP. \V listopad/.ic 1926 r. kierowmk tej

komorki wywiadowczej, kpl. dypl. Slrfan Mayer, pdzniejszy szcf Wydzialu

Wvwiadowczcgo, przedstawit kierowtiikowi Rcfcratii HI ocene, wspoldziata-

nia ekspozytury z ratcrcma brygadanii KOP, strzcgacyini granicy z ZbRb

i Litwa.. Wiele zastrzezcii bndzila organizacja przerzntn agonlow i konnden-

tdw przez granicy Notowano przypadki dekonspirarji agent.dw przed szere-

gowymi KOP i ludnoscia zarnieszkata w rejonie pasa granicznogo. Niewiel-

kie eTokty przynosila wspdlpraca informacyjna miedzy F.kspozyturft nr 1

a brygadami KOP. Prowadzily one wywiad na glcJmkosc trzydziestu kilo-

met r6w za granice paiist'w osciennyeh. Zadania dotyrayly rozpoznania przy-

granicznych plutondw litewskicgo Zwiazkn Strzclcdw oraz strazy gran.cz-

ncj i tzw. oczpunktdw i wojenstolow gmhwyrh na tcrcnic /SHS. 6 Hrygada

KOP przesuncjta zasicg swej penetracji wywiadowczej w glab Litwy poza

trzydziestokilometrowv pas przygraniczny. Kapitan Mayer, po przeanalizo-

waniu sytuacji w rejonie dzialania Ekspozytury nr 1, proponowal zorgani-

zowanie podstawowego praeszkolenia wvwiadowczcgo dta oilcorow liniowycli

KOP pclnia^cych sluzbc; na granicy oraz zwir
:
kszenir. zasicgn zaczepnego po-

szczegolnych'brygad, a takze zainteresowanic wywiad n KOP dzialalnoscia,

worbnnkowa. na rzecz ekspozytury92 .

Analiza wspolpracy wvwiadowczej w rejonie pogranicza wskazywata

na wzrastajace zagrozonie ze strony sowieckirgo wywiadn i kontrwywiadu.
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VV jednym z raportdw stwierdzono m.in.: „Oddziaty pograniczne GPU,
oprdrz silnoj obsady w ludziadi i zaopatrzeiiia w psy policyjne, maja.do dys-
pozycji szeroko rozgalcziona. i oddana sobie sice agentow' wzdtnz calej gra-
nicy polsko-sowie-ckiej reknilnjacych sic. /. mieszkaricdw Icj strefy, oraz wsrod
samycli cblopdw i wszolkiego rodzaju prarownikdw paristwowych. Caty te-
rcn pograniczny jest podziclony na trzy strefy, w ktdrydi zorganizowanosiec
kontrwywiadowcza-odpowiednio do bliskosci strefy do granicy. Wsrod takiej
gestej sieci jest trudiio utrzymywac kontakty wywiadowczc i trzeba bardzo
duzo odwagi i sprytu, by prowadzic w tyr.lt warunkarli wywiad. Pograniczni
mieszkancy sa zainterrsowanr w wysznkiwaniu tta.szyrli agentow dzieki od-
powiednicmn wynagrodzeniu. Kazdy wire rzlowick, majacy moznosc pracy
w tycli warunkarli, przcdstawia duza. warlosc dla naszogo wywiadu" 93

.

Orena warunkdw topografirznyrli i geMosci zaludnicnia po obii stro-
narh granicy wscbodniej swiadczyla o tym, iz teren sprzyjal przokrarzaniu
granicy. Liczne zalcsione rejony nlal.wiaty przekraczanio granicy. Zwiazki
rodzinnc- inicdzy osobami zamtcszkalymi po drngiej sfronie graiiicv imioz-
liwialy nawiazywanie kontaklow czy uzyskanic sdironicnia, Jak waznc dla
prowadzenia wywiadu plytkicgo byly odpowicdiiie warnnki w rcjonie granicy
swiadczy likwidacja Ekspozytnry nr 6 w Brzcsciu, klora nie mogla wydajnie
fimkcjonowac ze wzglcdu na znaczne wylndnienie i bagnisto tcrcny na jej
przedpolu. Naodcinku by Icj granicy rosyjsko-aijstriackiej warnnki takze nie
byly korzystne ze wzglcdu na brak prywatnycb powiazari Indnosci zamie-
szkaloj w tym rejonie z sasiadami za granica wschodnia.

Powaine oslabionic skutcrznosci rozpoznania w rcjonie pogranicza stwa-
rzat brak koordynacji dzialalnosci wywiadowczej po slronio polskicj,

Wywiad KOP stopniowo poznawal organizacjo i motodv pracy oddzia-
tow pogrankznycb OGPU. Zbierano szczegolowe dane dotyczace funkejono-
wania tych sluzb, Na przyklad z rozpoznania. sowir-ckiej strazy granicznej
prowadzoncgo w dnigim kwartale 1 02C r. w rcjonie Nowogrddka wynikalo
ze w micjscowosci Nowe Polo micsrila si? sicdzrba dowddztwa 3 Komen-
dantnry. Dowddca. by! wdwezas Sawicz. Wywiad KOP nie wicdziat, gdzie
zostal przerticsiony jego poprzodnik — Asztanasow. natomiast dysponowal
szczegolowym rysoptsom Sawicza. i jego zaslcpcy Alainowa. Occniand, iz

„przy komendanturze znajdnje sir; okolo sin Indzi, w tym osmiu konnych".
Oddziat ten wyposazony by! w ciczka liroii maszynowa. Do Iropienia osob
melegalnie przrkraczaja.<-yfh granirQ wykorzystywano <lwa owczarki. Przy
komendantnrze rnnkrjonownta Plarowka nr 8 „Zaslawa", kldrrj kornendan-
tem byl Rabanow. rnlbrmacje o organizacji komcndantnrv nznpelniafv dane
o sposobie pplnicnia s!nzl)y na granicy. Slwicrclzono, ze lirzba posternnkow
w rejonic „Zastawy" wynosita od Irzrrli do szeseiu w riagn dnia, a w nocy
byla zwigkszana trzykrotnie i wi<;cej w zaleznosci od potrzel)y. Posterunki
pelnily sluzb.; w dwdrli liniach, pirrwsza od drntdw do ]iiCcinset metrdw
w gtqb graniry, a druga od granicy do jn'tcinset, tvsiara metrdw w glab.
Szcrokosc pasa obsadzancgo przcz obie linie sicgaia do okolo tysiaca pi^ciu^
set metrdw. Nie stwirrdzono. aby Straz Graniczna OGPU stosowata znaki
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rozpoznawcze oraz hasla i odzewy. Uzywala natomiast najrzesciej znakdw

dzwiekowych, na przyklad „dwukrotne klapniecie rrlownika — odpowiedz

trzykrotne udcrzenie w iadownice" 9'
1

. Do sprawozdania byly zalaczonc liczne

szkice, miexlzy innymi dworca kolejowrgo Nicgoric-loje, oraz scliematy kan-

relarii i budynkdw dowddztwa 17 Pogranootriadu. Znane byly rdwniez, uzy-

skane przez agenta, pobory dowddcdw poszrzogdlnycli jednostck wojskowych

Armii Czerwoticj. Dane te byly wykorzystywane przez politrukdw 17 Pogra-

nooirindu.

JAktywna. dzialalnosc kontrwywiachi oddzialdw pogranirza OGPU sy-

gnalizowano na wszystkich odcinkach gran icy wschodniej. W 1928 r. trudna

sytuacja powstala na odcinku 11 batalionn granirznego „Ostrdg". Teren

ten opanowany byl przez wywiad sowiccki. Wspdtprarownikdw wysylanych

z Ostroga lub Moszczcnicy przechwytywaly czo.sto placdwki OGPU. Usta-

lono, ze do ujawniania wspdlpracownikdw KOP pizyrzyni! sic. byly agent

Oddzialu II Sztabu Generalnego, Lewcztik. mieszkaiiiec Ostroga. Po przej-

schi na strong sowiecka. podjal on wspdlpract; z 20 Oddzialcm Pogranicznym.

W zwiazku z tym oficer 11 batalionn granicznego, por. Reutt, byl zmnszony

przcrwac na pewien czas prace. wywiadowczn i ogranirzyc sic. tylko do nie-

zbednych kontaktdw. Planowano rdwniez za?nach na Lewczuka95
,
J

Z podobnymi klopotami borykaly sie. placdwki wywiadowcze w innych

rcjonach granicy. W polowie 1 928 r. Ekspozytnra nr 5 we Lwowie zwrdcila si«j

do dowodcy KOP z propozyeja. zmiany systomu wywiadowczego. Planowano

zarzucenie starych kontaktow, oderwanie sie. od przeciwnika oraz zwerbowa-

nic nowych agentdw i przygotowanic ich do fatliowej pracy. Major dypl. Bog-

dan Szeligowski proponowal zrezygnowanie v. piowadzonia wywiadu przy po-

mory przemytnikdw. Do tej pory uzywano <io prary przemytnikdw, ktdrzy

wyciagali wieksze korzysci z „pracy" w Polsrc. Jednnczosnio injr Szeligowski

nalcgal, aby przyjac zasade. bezposredniego dorieratiia agentdw do zrodel in-

formacji (tzw. agenci kontaktowi) w coin wyHiminowania posrednikdw. Dla

wywiadu plytkiego oznaczalo to sziikatiie agentdw bezposrrdnio w sowiec-

kich oddzialach granicznych . Uzasadnionirnt do zmiany metod dzialania byl

fakt, iz kazdy dokument, kazde ogloszrnir, pismo tokalne, zdobyte po dru-

giej stronie granicy mialo duze znar zenie zardwno din wywiadu KOP, jak i II

Oddzialu. Propozycje te zostaly zaakceptowanc. W rezultacic nastajpilo roz-

wiazanie umdw z agentami-posicduikami. Pozostnli jedynie najle])si agenci

kontaktowi.

Poza ekspozyturami Oddzialu II wywiad plylki prowadzily brygady

KOP, policja polityczna i refcraty bezpirczci'istwa w starostwach polozo-

nych w sasiedztwie granicy wscliodniej. Kontrwywiadem zajniowaly si? Sa-

niodziclne Refcraty Informacyjtie dowddztw okregdw korpiisdw. Polskiemu

wywiadowi przeciwstawialy sie jednolicio zoiganizowancsluzby kontrwywia-

dowcze GPU i GRU. Utrzymujaca sie, rywalizacja miedzy polskimi sluzbami

wywiadowczymi ulatwiata tym koinorkoin wywolywanie „rdznyck nieporo-

zilmien i niszczenie w zarodku naszych wysilkdw w organizacji wywiadu".
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Niedomagania te nie zostaly tisunigte poniimo roznyrh przedsiewzigc usta-

lanycli podczas narad na szczeblu centralnym 96
.

Na podstawie kilknmiesiecznej wytniany pogladow przedstawiciele zain-

tcrcsowanych sluzb Oddziatn II oprarowali szrzegrilowe zasady organizacji

wywiadu plytkiego prowadzonego w kieriinku wscliodnitn. Ekspozytury nr 1

w Wilnie i nr 5 we Lwowie zostaly upownzuione do zlecania zadari oficerom
wywiadowczym brygad i baonow KOP. A by zadania tc nie przekraczaly

mozliwosci tych oficerow, agetici KOP mogli bye ttjawniani na kazde zada-

nie ekspozytiir. Natomiast cafy material wywiadowczy w postaci raportow,
dokumentow, zeznari byl natychmiast przekazywany ekspozyturze prowa-
dza.rcj ewidencjg wiadomosci wojskowydi. Materialy lc stanowily podstawe
do oceny sprawnoici aparatu wywiadowezego KOP. Jednym z obowiazkdw
ofirerow wywiadowczych KOP bylo wyszukiwanie i przekazywanie ekspozy-
turom agentow nadajacyc.h sit; na kuriemw i wspolpracownikow wywiadu
glebokiego. Obie ekspozytury zostaly zobowiazane do inrormowania ofice-

row KOP o sytuacji wojskowej po drugiej slronie granicy i itdzielania po-

mocy tcchnicznej i finansowej we wszysikicli przedsiewzieciach wywiadow-
czych. Oficerowie i upowaznieni pracownicy ckspozytur mieli pclna, swobodg
w kontaktowaniu sie. z osobami powracajnrymi z toronii Z.SRS.

Pomimo pewnej poprawy we wspoldzialantu w rejonie pogra.nic.za nadal
wyst<;powafy trudnosd w realizacji wielu przedsiewziee wywiadowczych.
Najwiecej nicporozumien wywotywaly akcje polegajace na przerzucaniu

agontow na druga, strong granicy wschodniej. Podrzas jrdnrj z konferen-

cji z udzialein szefa wywiadu KOP, mjr. dypl. Tadmsza Skindcra, i szefa

Referatu „Wschod", por. Jerzcgo Niezbrzyckiego, pndjelo ten tcmat, ocenia-

jac przebieg kilku akcji organizowanych przez obie ekspozytury wschodnie.

Major Skinder przcdstawil szczcgdty akcji przorzutowcj, jaka odbylasie w li-

stopadzie 1933 r. przy ndzialc Placowki Wywiadowrzej KOP nr 7, polozo-

ncj w rejonie dzialania Ekspozytury nr 1 w Wilnie. Pomewaz wywiad KOP
nie otrzymal wczesniej nawet ogolnej rharakleryslyki przcrzucanej osoby,

a agent Referatu „Wschod" nie reagowat na tiwagi kierownika placowki, nie

wyrazajac zgody na wtozenie ubrania poehodzacego z ZSRS, operacja miala
utrudniony przebieg i nie dawata pewnosci powodzenia. Wedlug por. Nie-

zbrzyckiego agent nie mial prawa tak sie zadiowac. \V tym wypadku akcja

powinna bye przerwana a agent przekazany do Ekspozytury nr l
97

.

Waznytn probleniem bylo nicprzestrzeganie podzialu terenn po drugiej

stronio granicy w zakresie wykorzystania sicci wywiadowrzej. W rejonie

placowck wywiadowczych KOP nadal operowali agnnci Referatu „Wsch6d"
i Ekspozytury lir ], Placowki KOP byly pozbawiane najlepszych agentdw.
Ponicznik Niezbrzycki, broniac interesdw Referatu ..Wschdd". motywowal
taka. praktykg potrzeba. zapewnicnia swobody w dzialalnosci wywiadu ofen-

sywnego i ograniczonytni mozliwosciami wywiadu plytkiego. Wcdlug szefa

referatu wywiad gleboki nie podcjmowal wowr zas ..roboty agencyjnej", a po-
jgcic agent w wywiadzie ofensywnyni nie isfnialo. Referat „\\'schod" poslu-

giwal si? przede wszystkim rezydentami ..bez wzglgdu na to, gdzie sie. taka
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rezydcntura micsci — w Irkucku, Lcningradzic czy innym micscie". Porucz-

nik Niczbrzycki stwierdzil jednoczesnie, ze kicrowanie wywiadem plytkim
nalczalo do szefa ekspozytury. Natomiasl kierowriicy piardwrk wywiadow-
czycb KOP byli organami wykonawczyini .szefa ekspozytury. TJez jego wiedzy

nic micli prawa podejmowania. powaziiicjszyrli przcdsicwzi^c, na przyklad

afery wywiadowczej. Rdwniez dccyzje w sprawie osdb, ktrire mogly bye wy-

korzystane w cliarakterze kurierdw, nalezaly do Referatu „Wsdidd" 98
.

Stanowisko por.- Niezbrzyckicgo byln w pehii uzasadiiionc. Oficerowie

wywiadu KOP nie znali wszystkicli mvaninkowaii dzialalno.sri podejmowa-
ncj na terenie ZSRS. Nie mogli znac szrzegdldw wspdlpracy mi^dzy pla-

rdwkami wywiadu glebokiego a konsulatatni i atmosfcry, w jakicj pracowali

oficerowie refcratu „VVsc1idd". Przyktady posredniczmia ptacdwek Referatu
w przekazywaniu poczty przeznaczonej dla agentdw wywiadu KOP swiad-

czyly o podejmowaniu dose ezesto ryzykownych przedsiewsdgc. Wspdlpra-
cownicy placdwek KOP ezesto nie przestrzngnli zasad ta,rzuosci stwarzaj^c

powazne niebezpieczeiistwo dekonspiracji rezydenldw II Oddzialu. Pomimo
wyst.Qpujacycli tnidnosci wspdlpraca Referatu ..Wsclidd" z Szofostwem Wy-
wiadu KOP zaciesniala si<;, obcjimijar wide plaszczyzn" 5'.

Podstawowe znaczenie dla wytyrzania kierunkdw wspdlpracy mialy

okresowe narady na najwyzszym szczeblu z udzialeni kierownictwa wywiadu
KOP i Referatu „Wsch6d". Dokonywano rdwniez orony efektywnosci dzia-

lalnosci wywiadowczej. 17 III 193-1 r. odbyla sie. czwarta z kolei narada
u szefa Wywiadu KOP z udzialcm szrfa Wydziatu II z Oddzialu II Sztabu

Gldwnego, mjr. Franciszka Tomczuka, szefa Refcralu „Wsrbdd", por. Je-

rzego Niezbrzyckiego, zastQpcy szefa Wywiadu KOP. kpt. ,Iana Gurbskiego,

szefa Ekspozytury nr 1, kpt. Mariusza Htirrliardta. i szefa Ekspozytury nr 5,

kpt. dypl. Jdzcfa Bieiikowskiego. Gldwnyiu relem narady liylo wytyczenie

kierunkdw pracy wywiadowczej na 1 0-J-I rnk ,nn
.

Porucznik Niezbrzycki przedstawil orrne „terenu sowieckicgo" i rezul-

taty pracy obu ekspozytur. Podkreslit. iz w icli pracy dominujc przypadko-

wosc, a informacje uzyskiwane sa^ ze zrddet przygodiiyrli. Takio dane, podob-

nie jak informacje prasowe, mialy jedynic dnigorzrdne znarzenie. Chodzilo

o wiadomosci zdobywane przoz celowo zoignnizowany wywiad agencyjny.

Tymczasem w latach 1931-1933 obserwowano systematycznc pogarszanie

sic; jakosci rozpoznania. Nasta,pilo zawezenie pasdw obserwacyjnych do ob-

szardw przyleglych do linii kolejowycli. W wypadkn Ekspozytury nr I stwier-

dzoiio taka, sytuacje. w rejonie poteskim. slurkim i na przedpolu Bobrujska.

W miejsce wszechstronnych iufonnacji roraz czcjsricj przokazywano dane

pochodzace z kilku szlakdw komunikacyjnycli. Podobnie Ekspozytura nr 5

we Lwowie ograniczala swe rozpoznanic w rejonie rzeki Wapniarki. Zmniej-

szenie inozliwosci prowadzenia wywiadu notowal lakzc Hcfcral „Wschdd".

Zaidwno przy organizowaniu wywiadu ptylkiego, jak i gle;bokicgo powaznym
utrudtiieniem byly zaostrzotie pizepisy paszportowe, ograniczaja,ce ruchy

ludnosci oraz cia_gle deportacje prowadza.ee do ..wyjalowicnia" niektdrych te-

rendw. Kolejna;, istotna; przeszkod<;, si anowita wzmozona orfirona tajemnicy
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paiistwowcj na calym tercnie ZSRS. Wyrzeipaly sic rowniez mozliwosci ko-
rzystania z organizacji emigrarji rosyjskicj. .Stwierdzono, zc wiekszosc orga-
nizacji emigracyjnych, dyspomijacycli kontaktami na torrnic ZSRS, kontro-
lowana jest przez wywiad sowic-cki.

Trndnosci te byly odczuwatie zarowno przcz Szc-fostwo Wywiad u KOP,
jak i Rcferat „Wschdd". Coraz czosYiei docliodzilo do dnhlowania pracy
i zwickszal si<; chaos. Sytnacje te pogarszala wadliwa wspdlpraca z Wydzia-
lem lowidencji i Studiow Oddzialn I], kldry nie znal wszystkicli wytycznych
zlccanych przez szefa RcCcratn „Wschdd". Poniewaz Wydzia! Ewidencji po-
szukiwat przede wszystkim danych dotyczarych rozmicszczonia, organiza-
cji i 0. de B. jednostek, zadal podobnycli danycli od Rcfr-ratn „Wsch6d"
i Ekspozytur nr 1 i 5. Wywiad plytki nie by I w sfanie uzyskiwac wszyst-
kicli oczekiwanych informacji. Sytiiarja ta prnwadzila do nakladania si<; prac
podejmowanych przcz oha wywiady.

Iiinym nickorzystnym zjawiskicin byla dowolnn.se w okroslaniu zasiegu
dzialania wspolpracownikow ekspozytur. Prowadzilo lo do licznych sporow
z szclcm Rcfcratu „Wscliod". Poiniino znaczne-j tolrrnncji wobec zapedow
kiorownikdw ekspozytur, ktorzy wysnwali swe agendy zbyt daloko od granicy
wscliodniej, por. Niezbrzycki nie mogl wyrazic zgody na instalowanie placd-
wck na przyklad w odloglym Swierdlow.skn. Zmiany w dyslokacji jednostek
RKKA stacjontijacycli na pogrnniczn slref dziatania ekspozytur wymuszaiy
dose czesto rewizJQ wczcsniejszych ustalon 1 " 1

.

Wywiad organizownny przrz ekspozytiiry napolyknl znaczne trudnosci
juz na terenic Polski. Cliodziio o szkolcnie nciekinieniw i dczcrterdw, ktorzy
liiclcgahiie przckroczyli granirc wscliodnia. Icli pobyt w mafych' miejscowo-
sciach w rejonio pogranicza stwarzal iiiebozpieczerislwo dekonspiracji. Kan-
dydad na agentow powinni bye szkoleni daleko od graniry, co nie zawsze bylo
mozliwe do zrcalizowania. Problem ten iijawni! sprzecznosci w organizacji
wywiadu KOP. Brak bylo scislego rozgraniczenia kompotencji ekspozytur
i placdwek. Szkoletucm agentow powinny zajmowai' sic ekspozytiiry, a pla-
cowki przerzutein. W praktyce placowki slaialy sie sainodziehiie organizo-
wac wywiad, rywalizujac z ckspozylura. Referat ..Wsclidd" nie by) w sta-
ll ic sprecyzowac zasad wspdtpracy organdw wywiadowczycli KOP. Blizsza
anaiiza wywiadu plytkiego swiadczyla o islnienhi innycli tiiepra.widlowosci.
Brak bylo scislego podziatn na rejoin- dzialania placdwek i ekspozytur. Pla-
cowki powinny prowadzic rozpoznanio w poblizn granicy i do swych potrzeb
worbowac agenture, naloiniast obie ekspozylnry mialy organizowac wywiad
w bardziej oddalonycli rejotiarli.

Podzial kompetencji micdzy ekspozytmy i plaemvki by I niozb^dny row-
nicz 7, innego powodn. Pomiino jednoznacznych rozkazow, zabraniaj^cych
przyjinowania clezeretow i uciekinicrow w siedzibie placowki. czgsto docho-
dzilo do lamania tej zasacty. W malycli itiiejscowosciarli, potozonych w po-
blizn granicy, lokale konspiracyjno w piaklyrc nie islnialy. Hrak bylo are-
sztow, w ktorych nalezalo zatrzymywar miekinieiow i dezerterow przed
odbyciem rozmow werbunkowycli. Wide placowek wywiadowczycli KOP
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staralo si^ organizowac kontakty z agentami podczas jarmarkow odbywaja.-

cych sie. co dwa tygodnic. jcdnak nadmicrna liczba osob odwiedzajacych sie-

dzibe placowki prowadzila nienchronnie do jcj dekonspiracji. Poniewaz Refe-

rat „Wschod" dysponowal wieloma przykladami njawniania agentow KOP
przez wywiad sowiecki, nawet w takidi miastcczkadi jak Stolpce ezy Wi-

lrjka, opracowano wytyczne nakazujace sprawowanie sdslego nadzoru nad

dzialalnosda. placowek KOP przez kierownikow ekspozytiir102 .

Mniej problemow stwarzalo przerznranie agentow przez granice wschod-

nia.. Ekspozytura nr 5 wc Lwowie do tego stopnia opanowala pogranicze, iz

w dowolnej clnvili mogla zorganizowac przejsde agenta jia dniga^ strong przez

tzw. okno. Wprawdzie przekroczenie graniry me stwarzalo triidnosci, jed-

nak powaznym problemeni bylo przebyde pierwszydi pictnastu kilometrow

na teretiie ZSRS. Pas ten byl celowo zasiodlany przez bylych zolniery-kol-

choznikow, a wladze w poszczegohydi winskacli mialy obowiazck zglaszania

organom bezpicczeristwa pojawienia si<; nioznanydi osob.

Potwierdzeniem znacznydi mozliwosd opera cyjuyrli Ekspozytury nr 5

by) przebieg operacji przerzntowej agenta Referatii ..Wscliod" Izmaila Elf

Nazara, „Izmail Bek", „Pietrow", ktdry przybyl do Polski ze Stambulu,

gdzie prowadzil liandcl na terenie Persji i Azerbojdzami, a takze uczest-

niczyl w dzialalnosci antysowieckiej w tym rejonie. Po przeszkoleniu przez

Referat „Wschod" 14 TI 192S r. otrzymal poleccnic ndania sic w podroz.

Na droge otrzymal siedemdziesiat piec dolarow w niblach sowicckich. Jako

ptinkt przerzutowy wybrano vejon miojsrowosci Oslek. 18 II 1928 r. o go-

dzinie 23.00 „Izmail Rck" przekroczyl granice wsdiodnia, prowadzony przez

przewodnika. 7 III 1928 r. do centrali dotarla kartka pocztowa pisana reM
,.Izmaita", informnjaca o szczesliwym przybyciu do Ki.jowa, natomiast 23 III

nadszedl list, w ktorym ten komimikowal. iz ndalo tnu sic nzyskac perski pa-

szport na nazwisko Married Adin. Refernt „\Vsdi6d'' w latarh trzydziestych

coraz rzadziej korzystal jednak z pomory rkspozytnr przy przrrzucie agen-

tur. Powodem byly liczne fakty dekonspirarji siatek Roferatn. operuja,cych

\v glcbi Zwiazku Sowicrkiego 103
.

Nasilajace si? trudnosci w prowadzeniu wywiadti plylkiego na ZSRS
zmusily Oddzial II do zerwania z systrmnm dzialnnia, ktory byl mozliwy

w paristwadi zachodnioeuropejskidi. Ze wzglcdu na trndnosd w nplasowanm

agentow po drngiej stronie granicy wsdiodniej wiekszosc osob werbowano

sposrod ludnosci zamieszkalej na terenic kresow, w rejonie pasa granicznego.

Znaty one warunki zycia po tavntej stronie i sposobv przejsda przez gra-

nicy. Coraz czesciej przy zdobywanin itiforinacji i dokmncntow poslugiwano

sic sila, wysylaj^c grupy agentow uzbrojonyrli i odpowicdnio wyposazonych

w srodki techniczne, umozliwiajftce przekroczenie graniry i dokonanie pene-

tracji w wytypowanym ol)iekcie wojskowym. Porywano rownicz osoby, ktore

dysponowaly wartosciowymi inform arjami. Wywiad KOP zobowiazano do

skriipnlatnego zdobywania najdrobniejszyrli danyrh. Wykorzystywano na

dnza, skal<; legalny i nielegalny inch graniczny, przesiudiiwano nciekinierow

i dezerterow, podslucliiivano systematyrziiie rozmowy.
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iDlugotrwala obserwacja poczynari sowicckiego wywiadu przerzucaja-, v ,1

cc-gcragenture przez polska. granice, przynosila coraz lepsze wyniki. W latacli
*

poprzedzajacych wybuclt wojny nastapil wyrazny postep w pracy kontrwy- *

wiadn KOP w likwidacji kaiialow przcrzutowych, a przekroczenie granicy ' ';

Polski stawalo sie. niezwykle trudnc. Potwicrdzaly to zarowno statystyki
Szefostwa Wywiadu KOP z lat 193 r

5-10-1f>. jak i informacjc przekazywane
jiT7.cz agentow wywodzqcych sic ze srodowisk eniigrarji naroddw nierosyj-
skicli, ktorzy odwiedzali zachodnie rcpttl)liki sowicckie, Occniali oni jedynie
na okolo piex procent szatise udanego przcjsria do Po]ski~i

Podobna. opinie. podzielal prawdopndobiiic wywiacl sowiecki, gdyz uru-
cliamiane w tym czasie kanaly przerziitowe mialy coraz lopsza. organizacje..

Obserwacja ujawnionych kanalow przcrzutowycli potwierdzala istnienie
seislcgo wspoldzialania GRU. GPU i Knm interim. Organa kontrwywiadu
Oddzialu II stwierdzaty na pod.sta.wie wiclu zlikwidowanych siatek, ze z po-
szczegolnych punktow przerzutowych, fniikcjoinija.ryr]i w poblizu granicy
wschodniej, korzystali zarowno agenri sluzb wywiadowczych, jak i czolowi
dzialacze komimistyczni.

Inicjatywe. w organizowaniu kanalow przcrzutowyrli mialy najczesciej
komorki wywiadowczc poszczegolnycli oddzialow pogrniiicznikow (PO) wer-
biija.cc przewodnikow granicznych i osobv nkreslanc jako agent-etap, Prze-
wodnicy wywodzili sig przewaznie z obywafcli ZSIt'.S stale zamieszkalych
w poblizu granicy lub obywatcli Rzerzvpospolitej zbicglvcli na. tercn wschod-
niego sasiada. Kandydaci na przewodnikow granirznvcii mnsicli znac do-
kladnie odcinck tercnu, na ktotym micli dzialac, a ponadto miec wsrod
Polakow krewnych hib bardzo dobrycli znajomych. Wei bunek i angazowanie
przewodnika granicznego przeprowadzali fuiikcjonariusze PO stosujac pro-
cedure obowia.zuja.ca. w wywladzie (szrzrgolowy zyciorys, kontnkty, deklara-
cja o wspolpracy, psciidonim). Po zanngazowaniu przewodnik graniczny byl
przerzucany po raz picrwszy na tercn RP x zadanicm zwcrbowania wskaza-
ncgo mu przcz mocodawcow krewncgo lub znajomego zaniicszkalego w pol-
skim pasie granicznym i przeprowadzenie go do ZSR.S. Osoba taka, okreslana
przcz wywiad sowiecki jako agent-etap, !>yla werbownna, szkolona i instni-
owana w ci^gu dwudzicstn cztcrecli godzin. a nastcpnic ponownie przepro-
wadzana przez przewodnika na tercn Polski.

Zadania agenta-etapu polcgaly na przyjmowaiiiu ti sicbie osob przy-
prowadzanych z ZSRS przez przewodnika granicznego lub zglaszajacych sie
z ustalonym haslem z glebi Polski. Ponadto ndziclal i.n sclironienia, zapew-
nial opieke i wyzywienie oraz ulatwiai bezpicczne przedostanic sig w gla.b
kraju czy do granicy i jej przekroczenie.

W celu zapewnienia sprawnego fiinkrjonowania kanalu przerzutowego
agent-etap pozyskiwal z wlasnej inicjatywy dwocli posredniktiw: granicznego
t wcwngtrznego. Z reguly nie byli oni znani wywindow! sowieckiemu, ale
rowniez nie wtajemniczano icli w szczogoly organ izarvjiie. Nie powinni byli
wiedziec, przez kogo kanal przcrzntowv bvl wykorzvstvwany i w jakich
celach.
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Obaj byli oplacani przez wcrbiij.-irego i<:li ageiita z fiinduszti przekazy-

wanrgo mu przez wywiad sowiecki. Posrednik graniczny byl odpowiedzialny

7a bczpieczne doprowadzenie osob udajacydi sie. do ZSRS od ctapu do gra-

nicy. Osoba przeprowadzana sama przokraczala. granire. Zadanic posrcdnika

wewn<;trznego polegalo na umozliwtenivi osobic przybylcj z ZSRS dotarcia

do wskazanego punktu w gtebi polskiego pasa granirzncgo. Najrzesdej byiy

to stacje kolejowe.

Szczegolowe zasady konspiracji, obowiazuja.cc przy funkcjonowaniu ta-

kidi kanalow, utrudnialy polskiemu kontrwywiadowi iijawnianie wszystkich

osob nawet w przypadku zwerbowania. agent a-etapu. Przckrarzaja,cy granice.

poshigiwali sig pseudonimami, ktorymi przewaznic bvly zdrobniale imiona

podawane w jczyku rosyjskim. Ponadto co pcwieii czas kanaty przerzutowe

byly obserwowane i sprawdzane przez organ a sowiockicgo wywiadu. Nie-

zaleznie od tcgo ageitt-ctap przyiiajmniej ray. w seznnio (na wiosriQ lub «a

jesicni) byl zobowiazany zglosic sic n swoidi mocodawraw po (Inigiej stronie

granicy 104
.

Micdzy Referatem „\Vsclidd" a SzefosUvcm Wywiadu KOP cz?sto wy-

micniano informacje o osobadi, ktore mogly bye wykorzystane w cdach wy-

wiadowczych. W czerweu 1936 r. Szefostwo Wywiadn KOP przcslalo wiado-

mosc o nawiazaniu konta.ktu z Ilainzcm Meibergercm, obvwatdem III Itze-

szy zajimija.cyni si? liandlem z paristwami Dalekirgo Wsdiodu; poniewaz

Mdbergcr zamierzal wyjechac do Jokoliamy, przcdstawidcl wywiadu KOP
zwrrkil si? do uiego z prosba. o sporzndzenie szrzcgolowcgo opisu tej po-

drozy. Nieniicc nie wicdzial, ze infonnacje tc tralia do polskiego wywiadu.

Oficcr KOP wyst?powat w roll dziennikarza. a korcspondenrj? z Meiber-

gercm utrzymywano za posred uictweni sktzynki kontaktowcj pod adrcsem

Lucjana Fedotowicza zainicszkalego w Waiszawic. Wspolprara ta przyniosta

Oddzialowi IT znaczne korzysci.

Referat „Wschod", dyspomija.cy wiekszymi mozliwosdami w zdobywa-

niu zrodel mformacji na terenic ZSRS. przckazywal wywiadowi KOP osoby,

ktore mogly bye wykorzystane przez tc sliizbo. Byli to r>«j(:z?sncj mieszkaricy

zacliodnidi rcpublik Zwiazku Sowicrkicgo pochodzenia polskiego. Referat

„Wscli6d" posziikiwal zwlaszczaosob. ktore miaty rodziny w Polsce i staraly

si? wrocic do kraju. Ponicwai sprawa powrotu nie byla prosta do zalatwienia,

Oddzial II mogl celowo przedluzac jcj"Yozst]zygni?dc, korzystajac w tym

rzasie z pomocy osob zamieszkalydi na I crytorin tn wsdiodnicgo sasiada.

Wiokszosc z tiicli deklarowala pomoc, ktf'na polegala na udziclaniu sdironie-

nia wspolpracownikom Oddziahi II, ro bylo niczwyklc cenne w tamtejszych

warmikach. Jcdna, z takirh osob byl Alr'ksy Nikolajcnko, pozbawiony obywa-

tdstwa polskicgo przez wladze sowicckic Ubicgal sic r> powrot. do Polski od

cztorcdi lat. \V ocenie Referat 11 „Wsclidd" ljyl tozgarnicty i sprytny, potrafil

zakupic za sto-sto piexdziesia.t nibli paszport sowiecki w pnblizn miejscowo-

sci Ilajsynie. W celu nawi^zaiiia z ti'nn kontaktu trzeba bylo pokazac jako

umowiony znak jego fotogiafi?, zupehiie czysta., naktnla. w dwocli miejscadi.

Nikolajcnko udowodnil swoja. lojalnosc. wskazuja.r jednego zc swydi znajo-
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mych, ktdry wyjecbal do Polski rcalizuj.ic zadania zlmm... pr?Pz wywiad
sowiecki 1

.

W okresre poprzedzajacym wybnrli wojuy roraz czcsctrj stosowan^. me-
toda. zdobywania inlbrmacji bylo wysylanic lotnyrh obsorwaforow, rekru-
tnjacydi sig z przygranicznej Iiidnosri. Jcdnakze zc wzglrdu na trudnosci
w poruszanm sic. i niedostatcczne przygotowanie farhowc tvrli osob wyniki
obserwacji przcdstawialy nicwiclka, wartosc. Hownioz prnby montowania sia-
tck wywiadowczych nic przynosily spodziewanych roznltatmv. Obie ekspo-
zytnry dysponowaly nicwiclka. liczba. rezydonldw po taintcj stronie granicy.

Lepsze wyniki osiagata Ekspozytura nr .
r
) we Lwowic. Sposrod cenniej-

szych wiadomosci doknmentaliiycli i informacyjnycli na nwagc zaslugiwato:
rozpracowanic sowieckich umocnieii nadgrariicznydi i flotvlli wojenncj na
Dnicprze, zdobycie infonnacji inobilizaryjuyrh, dolyczncyrli kolci rcjonu ki-
jowskicgo, danych o organizarji obtony pizcnwlotniczrj Uiabrusi i zdobycie
cgzomplarza rkm Dickliariewa.

Uzyskiwane hiformacjc byly jodnak zbyt fiagmcntnrvrzne, aby po-
zwnlily rozszcrzyc posiadano przoz Rrlcrat ,.Wsclmd" danc o potencjalc
I przygotowaniacli wojennych Zwiazku Sowrerkicgo. Potwic-rdzcniem brakdw
w riiiikcjoiiowaniu wywiadn plytkiogo byly lindnosri w zdobywaniit infor-
macji o jednostkadi sowicckirli nczcstnirzacvcli w dcmniistracii silv od 23 IX
do 10 X 1938 r.

'

Sytuacja nicco poprawila. si<; po dcryzji. na mnrv kldicj wzmocniono
poszczcgolne referaty Szcfoslwa Wywiadn KOP oraz'placowki wywiadow-
czc [iT7.cz oficcrow w slopniu kapitana (rolmistrza). .Jcdnakze w micsiacacli
poprzedzajacych wybnrh wojuy ponownio nastapilo pngorszenic warunkow.W kwiotniu i maju 103!) r. w zwiazkii ze zniianami polozcnia militarnego
Polski na zachodzie i kotiiecznoscia, przcgnipowaiiia si) KOP na obszar po-
granicza polsko-iiiemieckiego, wiehi onYciow i podofi<crow stnzby granicznej
przeniesiono zjodnostck dzialajacych na kresarh. W zwiazkn 7. ty'm nowy szef
Wywiadn KOP, kpt. Jan Gurbski, inlcnvoniowal n dowodcy KOP w marcu
19,1!) r., piszac: „nastapito otwarcie granicy wscnorlmrj dla wszelkiego ro-
dzaju penetracji ze strony wsrliodnirgo sasiada".

Od marca 1939 r. Szclbslwo Wywiadn KOP otrzymalo nowe powaine
zadanic. Na poleccnie szofa Szlabu G'lmvncgn, gen. Warlawa Sfathicwicza,
wywiad KOP zoslal zobnwiazany do pilncgo Iwoizcnia opcraryjticj sicci wy-
wiadowczcj majacej runkrjonowac po ewcntnalnyin wvbiiclm wojny z Rosia
Sowiccka..
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Rozdzial II

ORGANIZACJA I METODY DZIALANIA PLACbWEK
WYWIADOWCZYCII NA TERENIE ZWIAZKU SOWIECKIEGO

a. Placdwkt wywiadowcze na terenie ZSRS
w latach 1921-1926

'jawarcie umowy o rozejmie wraz z traktntem wstepnym 12 X 1920 r.

zap >wiadal.) zawieszenie broni o polnocy z 18 na 19 tego micsiaca. W tej sy-

tiK= cji mozliwosci prowadzeuia wywiadii w kiminku wschodnim ulegly zmia-

niu. Dotychczasowe metody zdobywania informacji, wysylanie patroli, prze-

prowadzanie nocnych wypadow lub zdobywanie jei'icow, miisiaiy bye zanie-

chane. Wywiad zafrontowy prowadzony w warunkacli wojennych dzie,ki moz-

liwosciom przekraczania linii frontu przez wywiadowcow i kuricrow po zawie-

szenin broni zostat bardzo ograniczony. Kicrownictwo Oddzialu II NDWP
juz w okresie poprzedzajacym bitwe; warszawska. przewidywalo t^ sytuacj^

i rozpoczejo przygotowania do tworzenia nowej steci placdwck wywiadow-
czych na terenie Rosji utrzymujacycli larznosc z centrala. poprzez paristwa

baltyckie.

Po zawarciu traktatn pokojowego z Rosja Sowiecka powstaly nowe moz-

liwosci w rozwijaniu wywiadii w kiemnkii wscliodnim. Sprzyjato temu utwo-

rzenie polskich placowek dyplomatycznycli, komisji do spraw repatriacji

oraz nawia.zywanie stosnnkow liandlowych. Juz w kwictniu 1921 r. wyjechal

wraz z Komisja Repatriacyjna. kpt. Kotwicz-Dobrzariski, oficjalnie reprezen-

tujacy Ministerstwo Spraw Wojskowycli, a takze kpt. Stanislaw Biegariski

i ppor. Niedziatkowski. Dwaj pierwsi oficcrowic zatrzymali sic. w Moskwie.

Pclniti tarn funkeje kierownikow dzialdw jer'irow wojciinydi Komisji Repa-

triacyjnej, utworzyli rowniez placo.wk? wywiadowcza,, ktoraotrzymala kryp-

tonim „U-6". Juz w pierwszej polowie 1921 r. zdolala uzyskac wartosciowe

informacje. Tcrcn jej dzialauia obejinowat moskiewski, kaukaski i zachodni

okr^gi wojskowe.. Ponadto prowadzila oiia wywiad o cliarakterze politycz-

riym i ekonomicznym. W zwiazku z narastaja.cym prawdopodobieristwem

dekonspiracji, przeniesiono jej siedzibe, do Rygi. Kpt. Oobrzanski, ktory od
maja 1921 r. do korica 1922 r. przebywal w Nowonikotajewsku na Syberii,

utworzyl tarn placowk? o kryptonimic „Bnrskr. Uzyskane dane wywiadow-
cze przesylat do Oddzialu II za posrednirtwem placowki „U-6". W koricu

1921 r. zostal zmuszony placowk? t^ zlikwidowac 1
.

Oddzial II wiazal duze uadzieje z wyjazdein do Moskwy attache woj-

skowego, pplk. szt. gen. Ronmalda Wolikowskiego, absolwenta Korpusu Ka-
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dctdw i Akadcmii Sztabii Gencralncgo w Petersburg!!, ofir.era I Korpusu

Polskicgo, a nastQpnie organizatora polskicli Tormarji na Syberii (w latach

1911-1942 poiiownie petnit fimkcj? attache wojskowego w Moskwie). Wo-

likowski przybyt do stolicy Itosji w lipcu 1021 r. wraz z flwoma (Janem

Stankiewiczem i Janem PindeH-Emisarskiin) oficerami wystc.pnjacymi w rob

pomocnikow oraz podoficcrem-kancc-lista,. Na zaknp tiiczbcdiiego wyposaze-

nia biiira atacbatu Oddzial II przeznaczyl kwote dwndziestu tysiexy marek.

Podpiilkownik Wolikowski mial natyclmiiast nawiaznr kontakt z osobami,

ktdrc wczesntej przekazywaly informarjc wywiadowczc. Wszelkic przysylki

kierowane do Wydziahi Wywiadowczego byty poczatkowo przekazywane bez

ingerencji ze strony ataszatu 2
. Dopiero po analizie materialow, dokonanej

w Oddziale II, postanowiono przekazac do dyspozyrji placowki moskiewskiej

osoby dysponnja.ee wiekszymi mozliwosriami w zbieranin danyrb wywiadow-

czyrlV Juz w koiku wrzesnia 1921 r. mialo miejsce wydarzenie, ktore wska-

zato na duze tnidnosci w prowadzeniu wywiadn na terciue Moskwy. 28 tego

miesiaca o godzinie 22.00 zostal niespodziowanie zatrzymatiy kancelista ata-

szatu, Jozef Strzelecki. Akcja byla przygotowana przez Xzerczwyczajke.".

Jako zarzut wladze sowicckie wysimcly brak doknnirntow osobistyeb. Jozef

Strzelecki zostal przy tym dotkliwie pobit.y kolbami rewolwerow i dopiero

po wielu interwencjach w Wydziale Zarliodnim Narkomhidiela {Narkomin-

(lki _ Nnrodnyj Komitiet Inostmnnych Dirt— Ministers! wo .Spraw Zagra-

nicznycb) zwolniony po czterdziestu trzcrli godzinarli przebywania w are-

szcie przy plar.u Lubieriskim3 . Od Strzelerkiogo prdbowano s\q dowiedziec,

jakic kontakty posiada pptk Wolikowski. Jnilnym z przeshirliiijacycli Strze-

leckiego byl Wiktor Witkowski-Marczewski. byly ofirrr I.egionow Polskicli

i por. WP, ktory w 1920 r. przeszedl na strong sowircka. i rozpoczaj prac?

w WCzK, GPU i NKWD. Kariera Witkowskiego, ktory m.in. zajmowal si?

sprawami'polskimi, zakoiiczyla sie rozstrzelaniem go w 1937 r.

Jnz w pierwszej fazie organizowania wywiadn w wnninkarli pokojowych

kicrowuictwo Oddzialu II zamicrzalo prowadzic prace w zaplanowany spo-

sob. 10 VIII 1021 r. szcf Sztabu Generalnogo zatwienlzil lnstn>kcj$ orgam-

zncji rvywindowczej w Rosji, ktora wprowadzila zasady orgamzacyjne oraz

podzial terenowy miedzy placowki wywiadowrze typn ..A" i ..IT. Punktem

wyjscia bylo zalozenie, iz w relu ulatwionia pracy plarowek i nsprawnienia

ta.czTiosci miedzy nimi teren Rosji Sowirrkiej zostal podziclony na rejony.

Ponadto w celu zachowania bezpieczeristwa pracy poszrzegdlne siatki, pod-

porzadkowane roznym osiodkom dyspozycyjnyin (wywiad plytki, wywiad

gteboki, dywersja), nic mogly mice pnnktow wspolnycli.

Podzial tcrenu obj(;tego dzialabioscia. wywiadowrze byl dostosowany do

owrzesnej organizacji, w ktorcj wiodara rol? oclgrywali attarbc wojskowi.

Wvodrgbniono grupe placowek „A", znajdu.jiicycl. sic w panstwach okala-

JV.vcli Rosje. Sowieck^ (limitrofowycb) i gmpQ plarowek ,,»
'
nsytuowanych

na jej tcrenie.

Do grupy „A" zostaty zaliczone:
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a) Organy wywiadowcze attache wojskowego w Ilclsingforsie, ktdre

mialy prowadzic wywiad w Leningradzkim Okrcgu Wojskowym (Leningrad,
Balagoje, Wotogda). Praca wywiadowcza ?ninla koncontrowac sig na zagad-
nieniach wojskowycli z uwzglcdnicnicm liandln zagranicznego w rcjonie Za-
toki Finskiej i Morza Hialego, a takze podejinowanie rozpoznania wobec
instytucji centralnych w Moskwie.

I>) Aparat podporza.dkowany attache wojskowcmu w Rewlu mial row-
iiioz prowadzic dziafalno.se w Leningradzkim Okrcgu Wojskowym, aic w rc-

jonir Pskow, Balagoje i Wielkie Lnki. Niezakv.nie od logo colem rozpoznania
mial bye Leningrad oraz tranzyt przez liston h; i, w niiare. mozliwosci, insty-

tucjc centralno w Moskwie.

c) Attache wojskowy w Hydze oraz podlogajaco mn placdwki powinny
prowadzic wywiad gldwnie w dwdch okrcgarli wojskowycli — Leiiingradzkim
i Zarliodninn (Wielkie Lnki, Rzew, .Smolensk. Wilobsk) z uwzglednieniem
tranzytu przcz Lotwg i owcntualnie, instytucji centralnych w Moskwie.

(1) Oddzial II dowddztwa 2 Annii (ua.slepnro EkKnozytnra nr ] w Wil-
nie) rozpracowywal tercn Zachodnicgo Okrggu Wojskowego.

c) Ekspozytura nr 5 wo Lwowie iniala prowadzic: wywiad na terenie

Kijowskicgo Okrcgu Wojskowego.

f) Placowkc wywiadowcza, w Kiszyniowic jntcrosowala pohidniowa cze.se

Kijowskicgo Okrcgu Wojskowego,

g) Placowka wywiadowcza. w Konslantvnopolu rozpoznawala polud-
niowfj. czesc Ukrainy i Poludniowy Kaukaz.

Z podzialii tego wynikalo, iz tcreny przydzielone poszczcgdlnym placdw-
kom pokrywaly sig czesciowo, co bylo nienkiiione i nniozliwiafo weryfikacje

zdobywanych wiadomosci. Najwiccej nwagi poswiocono iiistytncjom central-

nym w Moskwie. Swiadczyly o tym rdwnioz zadania placdwek typu ,,B".

Do attache wojskowego w Moskwie mialo nalezec! organizowanie wy-
wiadn pizede wszystkim wobec wladz centralnych (wojskowycli, politycz-

nych i gospodarczych) oraz na terenie Moskicwskiego, Nadwolzariskiego
i Orlowskicgo Okrejgu Wojskowego. W niiare mozliwosci altache ten po-
winien dazyc do prowadzenia rozpoznania w centralnych instytucjach Za-
chodnicgo i Kijowskicgo Okrcgu Wojskowego. Organy wywiadowcze attache
wojskowego w Charkowie mialy koncontrowac swa, iiwagg na centralnych in-

stytucjach Ukrainy, Charkowskiego Okrcgu Wojskowego. a takze poszukiwac
mozliwosci prowadzenia wywiadu na terenie pdlnocnogo Kaukazu i zdoby-
wac wiadomosci o sytnacji na Bliskim Wschndzio (Azja Mnicjsza, Turkie-
stan, Persja).

Fiiukcjomtjaca wdwezas Komisja Craniczna otrzymala zadanie organi-
zowania wywiadu w niiarg mozliwosci na terenie Zachodnicgo i Kijowskicgo
Okrggu Wojskowego. Zalozenia te byly pdzniej dostosowywane do aktual-
nych warunkdw, jednak ogdlnc zasady zostalv zachowanc'1

.

Oficerowie Oddzialu II, organizujacy pierwsze placdwki wywiadowcze na
terenie Moskwy, oficjalnio pclnili funkeje urzednrkdw Konsulatii Generalnego
RP lub Misji Ilepatiiacyjnej. Konsulat. polski znajdnwal sig za Sucharewka.,
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w dziclnicy odleglej od centrum. Jak wspomina Wladyslaw Michnicwicz,

oficer Iteferatii B-l, ktdry na poczatku 1022 r. po kilkntygodniowej cho-

robie rozpocza.1 pracc. pod przybranym nazwiskiem Wladyslawa Michalow-

skiego: „cala Moskwa, poza Kromlem i szcznplym bardzo centrum, nie grze-

szyla reprezcntacja.. Od 200 ]at byla pomiatana tia korzysc faworyzowanej,

nowcj stolicy nadnewskiej". Konsiilat zajmowal paiar wybudowany z no-

wobogacka, przesada, przez Lianozowa, rosyjskicgo przcmyslowca naftowego.

Polskim konsiilem generalnym w Moskwie byl adwokat Mikolaj Samson-

-Himmclstiern, znany prawnik i znawca Rosji. Wspdlnie z radcn, handlowym

La,rkim studiowali zagadnienia polityczno-gospodarrze i przesylali zrodfowe

raporty do MSZ. Wladyslaw Michniewirz interesujnco przedstawil owczesna.

dzialalnosc sowieckiego kontrwywiadu:

„Nasze rurhy po miescic byly kr?pownnc przcz stala, obserwacje.. Lu-

bianka bowiem trzymala sie zlotej regufy. >.c kazdy bc-z wyjaiku cudzozie-

miec to wrogi szpieg. Ledwo za brain kf|. ua nlicy dostrzegalismy z tylu, bez-

czclnie wykomijacych swoje zadania agrntdw. Taksdwek nie bylo. Samochdd

stanowil przywilej dyplomatyczny. C'hadzalismy wine na pirrtiot.c., zmuszeni

przy dalszych wyprawacli, korzystajac z brndtiycli i iragicznic zatloczonych

wszawa. publicznoscia,, tramwajdw. Kursowaty tez dorozki konne, dwuoso-

bowe lichaczi, kosztowne i nieliczne, z postojem wylacznie w centrum. Dla

pozbycia si? »cynku« stosowalismy spacory wi?ksza grtipa.. Na ruchliwym

zas skrzyzowaniu ulic, rozpraszalismy sic na wszyst.kir strony jak wrony po

strzale. Skutek by] krdtkotrwaty. Wkrolcc zwiekszono liczb? agentow, ktd-

rzy sledzili nas, ilu spacerujacych, tylu agentdw. Wldrza,c si? po ludnych

targach, bazarach, iia inna. modi? usilowalismy zgubir niepozadane towa-

rzystwo, przeciskajac si? przez zwarty i oporny Uumek. Czasem ndalo si?

wskoczyc do p?dza_cego tramwaju. Pomijajac nicbozpieczeristwo narazenia

si? na wszy, trzeba bylo bye skoczkicm a zarazem atlota. aby sila. lokci prze-

cisna.c si? do zatloczoncgo wnctrza'" 5
.

\V tym okresie Oddzial II badal mozliwosci zoiganizowania wywiadu,

korzystajac z licznych skupisk polskich wyst?pnjarycli niemat na calym te-

rylorium Rosji Sowieckioj. Nawct w najbnrdziej odleglycli rcjonach Syberii

mozna bylo spotkac Polakow zaliartowanych w wirlolrtniej dzialalnosci nie-

podleglosciowoj. Jeden z nicli, Stanislaw Rosmanski. przebywa? na Syberii

od korica 1914 r. Byl czlonkiem POW i dzialaczcm Polskiej Ligi Wojen-

nej. Prowadzit dzialalnosc konspiracyjna. w rejmiic Irknrka oraz na obszarze

jakuckim i zabajkalskim. W latarh l!)l!) -1020, gdy rejon Irknrka, byl opano-

wany przez Kolczaka, organizowal, w porozuinieniu /. KXP w Paryzu, pomoc

dla Polakow, zaopatruja.c ich w dokiiiiienly limozliwiajiirp wyjazd z Rosji.

10 1 1921 r., po wkroczeiiiu bolszewikdw na to toreny. n( worzyl konspiracyjn^

organizacj?, w ktorej czolow^ rol? odgrywali in. in. .Ian Sclinpser, Kazimierz

Brokl i mjr Jaroslaw Okulicz. Udziolono pomocy wWn Potnkom zagrozo-

^nyin aresztowaniami; w poblizu Irkucka utworzono sice tnelin. w ktorych si<;

ukrywali. Podj^to rdwnirz dzialalnosc wywiadowcza. Nad rzckq Irkut, dzie-

wiccdziesiat wiorst od nv ^cowosci Knlntka. powstala plardwka wywiadow-
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cza kicrowana przez in?.. Kisiolcwskiego. f,arznikiem mie;dzy Krasnojarskiem
a Irknckiem by I Stanislaw Swier icki, jednnrzosnie kurirr sowicckiego Sztabu

Gcneralnego. W sprawozdaniu przcdsfawionym szrfowi Oddzialu II 21 VIII

1922 r. Rosmaiiski podal, ze utworzona przez niego sialka wywiadowczazdo-
byla wide kopii pism i rozkazow bolszewiekiclu ktore przoslano do Ilarbina.

Zc wzgledu na trudnosci w utrzymywaniit lanznosci z polskiitii instytucjami

wojskowymi, wiekszosc tizyskiwanycli infonnacji o annii bolszrwickicj tracila

swa. aktualnosc po dotarciu do II Oddzialu 6
.

Siatki konspiracyjite w rejonie Irkucka obserwowaly poczynania wladz

sowieckich, a zwlaszcza penetracJQ do srodowi.sk polskich agentnry organow
bczpieczcristwa. Zdolano przekazac Oddzialowi II nazwiska wicln osob, ktore

podjdy wspdlprace.z Czckajub wstapily do partii bolszcwickioj, anastgpnie
deklarowaly clicc powroru do krajii.

W pierwszym etapic rozbudowy wywiadii na lerenie wschodniego sa,-

siada Oddzial II nadal korzyslal z kont.akiow i mozliwnsri t.eclinicznych apa-

ratn wywiadowczcgo POW islniejacego podrzas wojny. Nowe szanse stwa-

rzalo wlaczcnic do wspolpracy osob przekazujacyrli itiformacjc sztabom bia-

logwardyjskim. Wyslamiicy Oddzialu II doderaJi do pozyskanych wczesniej

agontow oraz zdobywali nowc znklla infonnacji. Jrdnyin z nirh byl, zwiazany
zc sztabein atamana Setnena Pctlury, wspolpracownik Oddzialu II poslugu-

jacy siQ psendonimem „Zacltarcnko". 22 VII 1921 r. przckrorzyl on granice.

wsclioduia, w rcjonie Olcwska. Jcgo zadaniem bylo zorganizowanie placowek
w Charkowie i Berdyrzowie. Wykorzystu jac piinkty kontaklowe wspolpra-

ciija,rc z plk. Roznowcni we wsiacli Tepenica, Berezowy, Biolozyce, dotarl

on 31 VII do Charkowa.

Podczas zebrania konspiracyjnrgo zaproponowal czlonkom miejscowej
siatki dalsza. wsp6tpra<:<; z wywiadern Pellury za odpowiediiim wynagrodze-
niom. Uczestnicy przekazali inn wide informarji, klore in. in. dotyczyly one
szkoly „krasnyrli ofketow" przy ul. Staiomoskiewskiej. 1 cliarkowskiej dy-

wizji rczerwowej, dnicprowskiej flotylli wojennoj oraz szkoly podofkerskiej
w miejscowosci Znatnicnka. Z raportn „Zarliarcnki" wynikalo, ze nastroje

w wojsku bolszewickim illegal y daglrntu pogorszcniu. Jeden z czlonkow
sialki stwierdzil, ze „Arniia Ozerwona jest gola, bosa i glodna". Inni in-

formatorzy podali wielc szczegotow diarakleryzujaryrh nastroje, z ktdrych
wynikalo, iz zolnierze sowiercy byli zdelerminowani, a w szcregach wielu

oddzialow indwiono, ze ..jesli do jcsiriti nas nie umundunija, to wszyscy
pqjdziemy do bandytow". Zdaniem nrzesluikmv spoikania nidi powstaiiczy,

okreslany przez zolnierzy tnianem bandylow. rozszerzal si<; i ntial charakter
„bardzo wrogi w stosnnku do Sowietow" 7

.

Kolcjne raporty ..Zacliarenki" pizesvlane do Oddzialu II swiadczyly
o stopniowym rozwoju plarowki wywiadowczej w C'liarkowie. Jej sklad
w <lrugiej potowic 1921 r. byl nastepnjacy*:

kicrownik placowki — „Zacliareiiko"

wspolpracownicy:

Popow A.S. — naczetnik cliarkowskiegogubernialnrgo okr<;gu szkolnego;
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Konowdd P.Z. — naiiczycicl w gimnazjimi ukrairiskim;

Kulinicz N.J. — sckretarz Komilotit YVKP(b) Cliarkowskic-go Okr^gu
Wojskowego;

Maksimicnko P.A. — meclianik w zakladach lokomotyw w Charkowie;
Tichanow P.N. — zecer Wojskowcj Okregowej Dnikarni w Charkowie;
Litwinienko — pomocnik naczelnika stacji na dworcu pohtdniowym;
Moskalenko P.J. — student uniworsytctu charkowskicgo,

Zgodnie z zadaniami otrzymanytni z Oddziah II „Zarliarcnko" prze-
kazal szczegdlowe instnikcje swym wspdtprarownikom. Polccil im obserwo-
wac rucliy wojsk sowicckich, wydostawac wszclkie rozkazy, mzporzadzenia
i dekrety kicrowane do wszystkich wtadz wojskowycli i cywilnyrli, dazyc do
zdobycia plami umocnieri wybrzcza czarnomorskicgn oraz obrony Zagl?bia
Donieckiego. Ponadto siatka ,.Zactiaronki" iniala zdobyc dane o produk-
cji w charkowskiej fabryce amutiicji (liiv.ba lobotnikdw. wiclkosc produkeji,
asortyment, dyspozyeja na wypadck wojny), a takzo n zapasach matcriatdw
wybiirliowych i anmnicji w magazynacli Annii Czonvonoj. W coin iilatwienia

sobic pracy ,.Zacliarcnko" nawiazal konlakl zc sztabom afamana Machny,
natomiast napoczalku sierpnia 1921 r. wystal kilku wspdiprarownikdw w te-

ron, by rozbudowali sialke wywiadowrza. Moskalenko zostal skicrowany do
Odcssy, Winiiik do Nikotajewa, a Konowod do Zagl<;hln Donicckicgo. Nacele
organizacyjiie otrzymali pici tysiecy rnbli carskicli i dwicscio piccdziesiat ty-

siexy rnbli sowieckich. ,,Zacliarenko" zaniicrzal na jesieni 1921 r. utworzyc
kolcjnc placdwki w Hcrdyczowie i Rostmvic nad Doiicm, a przcz zblizajaca^

sic, zimc. pizebywac w Oliarkowie.

Przyklad dzialalnosci „Zacharenki" nio jest odosobniony, gdyz podej-
mowano wdwezas wide podobnych przod.sicAvziex.

Oddzial II dazyf do wykorzystania wypidbowanych agentdw, ktdrzy
wspdtpracowali z polskim wywiadem w okicsic wojny polsko-sowieckiej i za-

mieszkiwali nadal na terenie Rosji. Slratcgitzne znaczenic- niialo opanowanie
pod wzglcdem wywiadowczym ceiitialncj L'krainy. Probe, nntcliomienia sia-

tc*k w rejonie Kijowa i w innycli miasfach podjeto juz w polowic 1921 r.

VVyslamiik Oddzialu II, wywiadowca Lcwandnwski, poslugujacy si^

pseiidotiimem ,,Z. Rzezbiarz", powrdril 2 X 1921 r. z Ukrainy przedsta-
wiajac szczegolowy raport zc swoich prac organ izaryjnyrh oraz uzyskane
infonnacje wywiadowrze, Opisana pizez nicgo sytnacja pannjaca wdwezas
na Ukrainie swiadczyla o skali trudnosci. w jakiej tnial dzialac nasz wywiad.

Granice. przekroczyl 16 VI. Nastepnego dnia rano znalazl sic. w Grodku
na Podolu. Uzyskanie dokntnenldw podrdzy zajelo tun dvva tygodnie.

Z Grddka wyjccbal do Ploskirowa, gdzie na „wyjedna?iic" przepustek na
podrdz koleja, do Winnicy strari! nast^pno trzy dni, Cdy nzyskal wreszcie
przcpnstki mnsiat przez cztery dni oczokiwar na pociag. Z jego obserwacji,

ktdre poczynil od 12 do 20 VII 1921 r.. wynikalo, iz na trasic podrdzy nie

bylo zadnych wojsk sowicckich. W Winnicy dowirdzial si^ o stacjonujficym
tam nicwielkim oddziale oraz o sicdzibic sztabti knrpnsn C'zcrwonego Ko-
zactwa. Z Winnicy wyjccbal do Kijowa. ale nin byt w sfanic knpic biletu.
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Podrozowai wi<jc na lokomotywie. W poblizn Koziatynia zostal zatrzymany
przez czckistow i zamkni<;iy w wagonio. W Koziaiyniu zdolal zbicc potl-

czas przeprowadzania do micjscowcgo oddzialn WCzK. Pozostawit jednak
swojo dokumonty i przepnstki, ktorc mn podczas arcsztowania odebrano,
dlatrgo byl zrnnszony do przcjscia picszo pozostalytli do Kijowa sto pi?c-

dziesia^t wiorst. W Kijowic znalaz} si? 21 VII i natyrlimiast nawiazal lacznosc

z czlonkaini siatki wywiadowrzcj.

W raporcic przedstawionym w Oddzialc 11 Jlzrzhiarz" w nastepujeicy

sposob scliarakteryzowa] kierownikow poszczfgolnych placdwck:

„P1. I — Piotr Koniak powiedzial m\, v.f naczclnikirm strazy pogranicz-

nej w Woloczyskach zostal mianowany komnnista Clirjfic, byly naczelnik

Kontrrazwiedki (Kontrwywiadu) przy 12 Korpusie. i ma w Woloczyskach
dalcj prowadzic wywiad i propaganda koiimni.styrzna,. Prdcz tcgo poinfor-

mowal mnie o sytnacji polityrzncj w Kijowie. no nio mialo larzrmsei z moimi
zadaniami. Wobcc togo. iz osoba ta wyjozdza do Polski. placowka sic. likwi-

dujc.

PI. II — .Ian Adler, ktdiy staral sic; nawbizac stosuiiki z organizatorami
powstaii na Ukrainic, Icrz z powodn wykryria tycli organizacji i masowycli
arcsztowari jego znajomych, znieclial pracy wywiadowrzcj. Okazal mi wielkc).

nslngc w wyrobicniu dokninrntdw na point w Kijowic oraz knmandirowki

(rozkazn) na. bczplatny przcjazd poci^gicni w pas pogranirzny, dokaxl ostat-

nio wydawano przepustki tylko jad^rym slnzbowo.

PI. Ill — Andrzcj Pitatow. Nawiay.al znajmnosc z mspc-ktorem kawalerii

na Ukrainie (inspektor ten to byly oficer Itnzarow), z pisarzom przy sztabie

kijowskim, z nrzcdtiikami transportdw wojskowych. z szrfcni wojskowym
i milirJFt kolejowa.. Nadto mialcm moznosc nawiajtania sfosnnkow z pewnym
Vkrairicem, instruktorcm artylcrii.

Cdy przodstawilcm Pilatowowi mojo zadania. Inn nsViadrzyl, zc wszy-
slko br^dzic zrobionc, o Mr rozporzadzac bode odpmvifdiiimi snmami, po-

nicwaz wszysry ri zamtcresowani nicpomiornii.' pol rzclmja, pifiii^dzy na za-

spokojcnie najniczbedniejszycli potrzrli zyciowycli. nie bezplatnic nie zrobta,.

Za dowod niozc sluzyr rhocby fakt. ze Pilatowowi inspektor kawalerii wy-
placil swqj ding wobcc niego gwozd/.iami i innyini rzfrzami wojskowymi —
wobcc tego, iz nie mialrm odpowiednicli srodkow, nie moglcm wykorzystac
dogodnych sytuacji w ccln informaryjnyin i zalatwir dane mi zadanie".

Podroz po Ukrainic nmozliwila ..RzWbiavzowi" nzyskaiiif wielu cen-

nyrli informarji. Wiosnq 1921 r. pizoprowadzono kolrjna. rckwizycj^ koni

w pasie pizygranicznyni. Pobrir koni odbywal si^ bcz okirsloncgo scheinatu.

W tyrh wioskarh, w ktorych ludnosc by la wmgo nasiawiona <lo wojska. za-

bicra.no wiekszosc koni. W nicktdrycli inirjscmvosriacli za lapowki i wodk^
uzyskiwano zwolnicnie v. rckwizycji. Z nzyskanyrli inlormarji wynikalo, ze

na tcronie guborni Poltnwskicj podjcto organizacj^ nowrj dywizji kawalerii.

W Zmcrynce w koncti sicrpnia rozlokowano baloric nrlylrrii. W Winnicy
nadal stacjonowal sztab Korpnsn Czertrnnign h'o~arhra % orliraniany przez

niewiolki pododdziai. PcsztQ korpnsn rozlokowano po wsiacli calcgo Podola.
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Micjscowa ludnosc occniala liczebnosc korpusu na okolo dziesi?c tysi?cy

szabcl.

Przedstawiajac nastroje ludnosci, „Rzezbiarz" stwierdzil: „o ile bolsze-

wicy mieli zwolcnnikow wiosna., dzis ich nie maja,. Propaganda »raju« pro-

Ictariatu nie ma dzis zadnego powodzenia, a obiccankom jiiz nie wierza".

Z jego obserwacji wynikalo, iz wi?ksze oddzialy powstaricze zostaly zlikwi-

dowanc przez bolszewikow. Na ich miejsce pojawilo si? wide drobnych grup,

ktorc tcrroryzowaly lokalne wiadze, napadaly na porijigi, na statki na Dnie-

prze i miasteczka. Ofiarami napadow byli najcz?sciej komitnisci i komisarze.

Ludnosc cywilna, przewaznie tylko grabiono. Z powodu licznycli napadow
na miasteczka ludnosc zydowska ncirkala do wickszych miast. Kijow byl

wowczas przelitdniony, a Zydzi mieli stanowic okolo sicdemdzicsi?ciu pi?ciu

pro rent ludnosci.

Nowym zjawiskiem byl gwaltowny wzrost wypadkow kolejowycli, po-

wodowanych przez grupy powstaiicze. „Rzezbiarz" byl swiadkiem akcji dy-

wersyjnej mi?tlzy Fastowem a Koziatvniem. Zgin?lo okoJo ,sicdemdziesi<;ciu

osob, zniszczono czterdziesci wagonow ze zbozem.

20 VIII 1021 r. w Kijowic zacz?to rozpowszeclniiac pogloski o rzekomo

zblizaja^cej si? wojniez Ritmuni^. Moiiiwosc taka. potwiordzaly coraz liczniej-

kzp transporty wojskowe przejezdzajare przez Kijow i Jckatierynoslaw. Zaob-

serwowano wagony z artyleria; i samolotanit. Na placard Kijowa. codziennie

odbywala si? rmisztra wojskowa. a. na polach w rcjonir Darnicy trwaly cwicze-

nia artylerii i osmiocalowych hanbic. 1 IX do Kijowa przyjerliali: Lew Trocki,

Kristian Rakowski, Mirliaii Frunze w otoczeniu asysty. Podczas narady woj-

skowcj Frunze mial oswiadczyc zebranym: ..Armia Czrrwona w odpowiedni

sposob potrafi spotkac wroga", natomiast Trocki zapewnil, zc konflikt z Ru-

munia; da si? zlikwidowac bez wojny. Nas1?pnic na plarn Sofijskim odby} si?

przeglad wojska, a nast?pnego dnia prezentacja wqjsk komunistycznych.

Z raportn „Rzezbiarza" wynikalo, iz pnik komutiistyczny byl dobrze

wyekwipowany i wyszkolony, liczyl okolo tysiac hidzi i dysponowal dziesi?-

cioma ci?zkimi karabinami maszynowymi. Kawalr-ria miala wyjatkowo do-

bre konie, na co zwracala uwag? ludnosc. pytaja,c: „skad bolszewicy mogli

je wzia,c"? W Kijowie pojawil si? rownicz oddzial sanmcliodriw pancernych

im. Trockiego.

Reasuiniija,c, „Rzezbiarz" stwierdzat. iz przygolowania sowieckie byly

prowadzone bardzo chaotycznic, a z id) przrbicgn wynikalo, iz bolszewicy

w rzeczywistosci nie dazyli do nowego konfliktu zbrojurgo. Gtownym po-

wodem takiej oceny byt nasilaja^cy si? glod i pogarszaja.ee ciagle nastroje

ludnosci.

Z innych informacji uzyskanych przez ..Rzczbiarza" wynikalo, ze w trans-

portach reemigracyjnycli do Polski wyjezdzalo widn komunistow-agitatc-

row. Od jednego ze znajomych Zydow dowiedzial si?, zc bolszrwtcy zdolali

rzekoino przekupic cz?sc zolnierzy polskicb na pnnklarli grauicznych, co

umozliwialo przejazd kormtnistom i szptegoin. Na pogiankzn panowala opi-

nia, iz za pienindze na granicy polskicj inozna wszyslko zalatwic. Informacje
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te byly przesadzone. Jednakze rzerzywiscie zdarzaly si? przypadki lapow-
nictwa, ktdrc byly surowo karane9 .

Oddziat II, podejmujac podobnc przedsigwzigria w rdznych rejonach

Rosji, zdolal w cia_gu pierwszego roku po podpisantn traktatit ryskiego utwo-
rzyc sire placdwek wywiadowczych prowadzacycli takzc dzialalnosc z terenu

paristw baltyrkich. Pracc te podjgty podinferaty terenowc R3 i III Refe-

ratii 111 Oddzialn II. W tym okresie Cenlralna Agent ura nie organizowala
wywiadu na wschodzie z wlasnej itiicjatywy. Oba rc reraty — Bl (Wschdd)
i D2 (Zachdd) — dokonaly powaznej redukeji agentdw, climinnjac dwadzie-
scia osiem osdb. W korim dnigiego kwarlaln 1922 r. dysponowafy one czter-

dziestoma agentami wykorzystywanymi gldwnic do obsmvacji czlonkdw po-

sclstwa sowicckicgo.

W tym okresic refcraty terenowe (B3 i D I) dysponnwaly statymi placdw-
kami wywiadowczymi w Moskwic, Rydzo, Rmvlti, Ifelsingforsic (Helsinkach)
i Relgradzie. Jedtiocznsnie zlikwidowano. jako nieproduktywne, placowki
w Kijowie, Kiszyniowic. Lacliwie, Stamlmle i przy K'nmisji Cranicznej. Za-
dania zlccanc przez contralg niclicznyni agentom pinwadzarym dzialalnosc

przociwko Rosji mialy rharaktcr dorazny. rzesto jrdnoiazowy. Wynikaty one
z wslgpnego planu poszukiwania informarji. W pierwszym rzedzie groma-
dzono danc dotyczace pokojowej organizacji armii smvieckicj. rozmieszczenia
jednostck 0, cle B., przemyslti i tcchniki wojrnnej nraz kolejnictwa.

VV XI 1921 r. podrefcrat B3 poloril pplk. Wolikmvskiemn dokonanie po-
dziahi pracy miqdzy attache wojskowego a placdwka. ,.U-6", kierowana. przez
kpt. Kotwicza-Dobrzariskiego. VV mysl instrukeji otrzymanej z Warszawy
pptk Wolikowski objal kierownictwo prar wywiadowczych na tcrytorium Ro-
sji Sowicckiej. Placdwka „U-6",oraz Iworzonc- w pizyszlosci inne placowki,
mialy stanowic aparat pomocniczy. Attache wojskowy w Moskwie dyspono-
wat calym bndzetem wywiadowczym. FihkIhrz dyspozycyjny dla placowki
kpt. Kotwicza-Dobrzariskiego zostal okrcslouy na sto picaiziesiaX tysigcy

marck miesigcznie10 .

W cia^u na.ste;piiego rokn nastapil istotrty rozwdj placdwek prowadza.-
cych dzialalnosc przeciwko ZSRS. Rozwincla swoje mozliwosci placdwka
w Rewlu, fiiTikcjonujaca od stycziiia 1922 r. Kierowal nia por. Tadeusz
Werner. Natomiast 1 VI 1922 r. w Piotrogrodzic zostala utworzona przez

kpt. Czcchowicza kolejna placdwka. Prowadzila ona dzialalnosc bez wiek-
szyrii trudnosci, dostarczajac wartosciowc informacjc z terenu Piotrogradz-
kiego Okrcgu Wojskowego (PWO). Wsrdd przekazanyrli matc-rialdw znala-
ziy sig rdwniez dokumenty pocliodzace ze sztabn PWO i Dowddztwa Sil

Morskich w Piotrogrodzie. La.czno.sc /. ta. plardwka utrzymywano za posred-
nictwem AW w Moskwie.

Kolejna placdwka nUvorzona. w Charkowie fiinkcjonowala tylko przez
trzy kwartaly 1922 r, Kierowal nia kpt. Warlaw Keniiig, ktdry zostal zmu-
szony do wyjazdu z tego miasta zc wzgledn na dekonspirarje. Placdwka zdo-
lala rozpocza^c zbieranic iviadoinosci na torenie lewohrzeznej Ukrainy i Pdl-

nocnego Kaukazu. Od 1 VI 1923 r. w Kijowie powstala placdwka utworzona
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przcz ppor. Stanislawa Laniewskicgo. Podj<;la ona dziatalnosc na obszarzc

prawobrzeznej Ukrainy. La^cznosc z centrala. w Warszawic nlrzymywala za

posrednictwem poczty dyplomatycznoj. 1 VIF 1923 r. rim. Slanislaw Proch-

nicki nruchomil w Moskwic placowke. o kryptonimic „R-10", ktdrej zadaniem

bylo rozpracowanie centralnych urzedow wojskowych. Dziatalnosc swa. roz-

wijala z duzymi trudnosciami, dlatcgo odgrywala niewiclka, role przy attache

wqjskowym".

Siatki wywiadowczc tworzone przez plarowki staraly sic. przcnikac do so-

wieckich jednostek wqjskowych i zdobywac dokwncnly sztabowc. Warunki,

w jakicli funkcjonowaly pierwsze siatki, ihistrnje rnport nr 1 wyslany 10 V
1922 r. z Kijowa do Oddzialu II. Kicnijacy placowka. wywiadowcze Jozcf

Jozefowicz dysponowat zaledwie kilkoma konfidentaini. W raporcie w nastQ-

p«ja.cy sposob rharakteryzowal ich dzialalnosc 12
:

„a. Wojskowy — wcliodzi w sklad sztabn I Korpnsu, otrzymat ode mnie

zadanic: 1) polegajare na zebranhi szrzcgolowych danyrlt dot. organizacji,

stami oraz dyslokacji tego korpusu, 2) na przciiiesicnin sic {1 ° sztabu KWO
(Kijowskiego Okregu Wojskowcgo — przyp. A. P.). \V cia.gii biezacego ty-

godnia spodziewam sie. odpowicdzi na powyzsze zadanic. Gazy stalej nie

wyznaczytem. Chwilowo jednorazowo dalnn na koszta podiozy z Kijowa do

Winnicy i zainstalowania sie tam rzlmiasrie milionmv r.s. (rnbli sowiec-

kich — A.P.).

b. Osobnik, ktory nie zajmuje zndnego stanowiska. ktorc by dawalo mu

mozno.sc stykania sie. zc sprawami lias intciTSiijacyiiii, posiadajacy szerokie

stosimki w sferacb bolszcwickicli. Posirdnirzy w komiinikowaniu sic, z pierw-

szym. Przez nicgo mozna by zdobyc nowycli lndzi. Jest na gazy od 1 maja,

ktora wynosi dwadzicsr.ia mifiotiow r.s. mir-s.iccznic.

c. Osobnik, ktory wydal szyfry NKWD przcniosl sic; do Szepietowki,

pracuje we Wniesztorgu — od niego mozna miec danc o pracy tej insty-

tucji w razie potrzeby, bywa czcsto w Kijowie, gdzic ma szerokie stosunki

w sferach bolszewickich,

d. UtrzymnJQ kontakt posredni z Osob. Old. (Osobmvyj Oltiiet — A. P.)

KWO — daze; do zblizenia si<; z odpowiedzialnym tirzednikicm tej instytucji,

ro jc-dnak napotyka trndnosci i jest. z\via.zane z powaznym ryzykiem w ra-

zie nicudanej prdby. Dota,d zdolatcm nzyskac z tego z rod la sporo danych

o wieaieniacli. Istnieje niozliwosc wctagnioria do roboty informacyjnej osoby

z Wniesztorgu i Giamachurii"

.

Ponadto kierownik placowki rozpracowywal kitka innycli osob, ktore

zamierzal zaangazowac jako konfidentow. Jr-diiym z nicli byl fimkcjonariusz

Ispoikoma w Kijowie.

Z raportu tego wynikato, iz Jdzclnwirz spodziewat sic wykonac pierwsze

zadanic, jakim bylo nzyskanie rozkazow Kijowskiego Okregu Wojskowego

w cia.gu najblizszycli dwoch tygodni. Proponowal idwnicz. a by kierownic-

two siatka. w Kijowie powierzyc pannie Sfntnerownie, nrzedniczee polskiej

Komisji Rcpatriacyjnej. Oprarowala ona zadanie, kldre zostalo przekazane

konfidentowi pclnia.ccmn sluzbe. w 1 Korpnsir w Wimiicy. Rozlirzenie fman-
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sowc placdwki przedstawialo s'lq nastcpuja.ro: .Idzef .fozefowicz otrzymal od
swr-go poprzcdnika — Slotwiriskiego — dziewiccdziesiat dzicwiec milionow
nibli sowieckirli oraz dwicscio tysiccy marek polskirli z ccntralr. W micdzy-
czasie rozchodowal cztc-rnascie milionow nibli jako koszty zainstalowania si?

konfidcnta w Winnicy. Ryl to wojskowy pclniacy slnzbe w sztabie 1 Kor-
ptisu. innym konfidentom wyplacii dziosioc irtilionow nibli tylulem zaliczki

za maj, ponadto siedem milionow nibli stanowilo zaplate za. poszczegdlne
informacje przckazanc przcz konfidentow. Miesigczric uposaznnie Jozefowi-

cza wynosilo piccdzicsiat tysiecy marck. Od 15 II do 15 V 1922 r. Jdzefowicz
wyplacii sobie sto piecdzicsia.t tysiecy marck. Stan kasy w dniu sporzadza-
nia raportu tir 1 wynosil szescdziesia.t osicm milionow nibli i sto piccdziesia,t

tysiccy marek.

Analiza warunkow, w jakicli funkcjonnwaly pierwsze placdwki tta terenie

Rosji Sowieckicj, swiadczy o istnienin wicln obicklywnvch przoszkod. Poza
takimi czynnikami, jak ciczkie wanmki egzystencji. akfywna inwigilacja ze
strony aparatu bczpieczenstwa, prowokncje podejniowane nawet wobec per-

sonebi polskich placdwck dyplomatycznych. dawaly sic odczuc zle stosunki
miedzy pracownikami MSZ i II Oddziahi. .Syluacje to dobrzc charaktery-
ziijc korespondcncja w sprawic placdwki ..Alfa", zainstaiowanc-j w Charkowie
w VII 1922 r.

Zadania jej byly nastcpujace: po titworzoiiju sialck rozszerzyc swe zain-

tcresowania 11a pdinocny Kaukaz oraz dazyc do uzyskania ogdlnrgo rozezua-
nia sytiiacji wojskowej i politycznej 11a terenie HIiskiogo Wscliodn. Pcrsoncl
plarowki skladal sie. z picciu osdb. Kiorownikicm zostal kpt. Waclaw Ke-
niiig. Mia! on wyznaczyc kicrownikdw postern nkdw wywiadowczycli przede
wszystkim w trzech osrodkarh: Jekaterynnslawin. k'ijowie i Odessie. Z in-

strukeji Oddziahi II wynikalo m.in., ze glnwna nwaga plarowki miala bye
nastawiona „tia prowadzenic wywiadu scisfe wojskowego, a zycic polityczne
nalczy obscrwowac doktadnie, nie biorar w niin bozwarnnkowo zadnego
ndzialu". Szczegolowc wskazania. zalecaty. podobnic jak w przypadku innych
placdwek tworzonych wdwcza.s, dazenie do ..opanowania mozliwic wszystkich
wladz centralnych Ukiainy Sowieckicj w Charkowie i Kijowic, a to w celu,

aby z pierwszego ziodta i jak najszybucj mor zdobywac dla Oddziahi II

wszystkie ukrairisko-sowieckic doknmcnly. rozkazy. szyfry. rozporza,dzcnia,

0. de 1!., w ogdle wszclkic materialy mogarc itiiec znarzenio dla zorientowa-
nia II w sprawach wojskowych i politytv.nycli Ukiainy Sowieckiej" 13

.

Itistiukcja Wydzialn Wywiadowczego nakazywala idwniez utworzenie
lotncj agentnry wywiadowczej, ktdra miala bye zawsze do dyspozyeji kierow-
nika. placdwki w celu wykonywaniazadaii spccjalnych przekazywanych przez
Oddzial II, po1egaja.cyc1i 11a przyklad na zrbranin i sprawdzeiiiu danych
o rozmieszczcniu wskazanych jednostek wojskowych. I'lacdwka w Charkowie
dysponowala miesi^cznyni fimduszem dyspozycyjuym w wysokosci dwoch
i pdl miliona marek, W jednym z polerct'i crntraia zazadala wykazu wszyst-
kich czynnych, stalych agentriw i konfidonldw z ich mic-jscein zamieszkania
i pracy. kazdym nowo przyj(;tym lub zwolnionym wywiadowry kicrownik
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meldowal warszawskiej ccntrali. Tjac7.no.si: mi?dzy Cliarkowom a Warszawa.

byla utrzymywana przez kurierow MSZ. W sprawach waznycli i pilnych kie-

rownik placowki mogt korzystac, za posrodnictwc-m MSZ z lacznosci tele-

graficznej (aparat Hugliesa), poslugujac si? szyfrem IF Oddzialu. Depesze

szyfrowe byly kierowane do pana Kazimiorza Olszowskic-go, szcfa Wydzialu

Wsrhodniego {D VII) Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Po ostatocznym skonsoltdowaniu i zorgatiizowaniu sioci wywiadowczej

placowka miala przystqpic do zakladania drngiej, rownoleglej — scisle za-

konspirowancj — siatki na wypadek wojuy. Dzialalnosc tej sicci miala bye

calkowicie zawieszona w okresic pokoju. \V tym przypadku lacznosc z cen-

trala. miala bye utworzona przez postcrunek wywiadowrzy w Kiszyniowie

i Ekspozytur? nr 5 Oddzialu II we Lwowie. W coin zachowania konspiracji

wszyscy pracownicy placowki w Charkowic mogli kontaktowac si? jedynie

z jej kierownikiem, natomiast kierownik, kpt. Kcning, mi at prawo poro-

zumicwac si? tylko z konsulcm general n.vni RP, Frnnriszkiem Charwatem

i charge d'affaires BcrensoTiein 14
.

Wkrotce okazalo si?, ze wykonanie lycli zadaii nie moze bye w pelni

zrealizowanc. Kapitan Kcning meldowal I IV 1922 r. szefowi Oddzialu II,

pplk. Ignaccmii Matuszewskicmu, iz jedyna. forma, stale-go wywiadu wojsko-

wc-go i politycznego na terenie Rosji moze bye zbieranie informacji przy

pomocy „eksponowanych przez sztab urz?dnik6w pracujacych przy pla-

cowkach konsularnycli'" 15
. Kierownik placowki „Alfa" inforinowal o trud-

nosciach w opanowaniu terenn polozoncgo na poludnie i wscliod od linii

Cliarkow-Kiiemiericzng -Odessa. Zdawal sobie przy tym spraw? ze znaczenia

miiitarnego obiektow wojskowych i przemyslowycli na tym obszarze, jednak

trudnasci w poruszanin sit; nawet obywal.r-li USRS unirmozliwialy prowa-

dzonic systematycznego wywiadu. Do dzialalnosci wywiadowczej wlaczyl si?

z wlasnej inicja.tywy konsul Charwat, ktory ntworzyl osrodki kooperatyw na

Ukrainie zajmuja.ee si? haiullom z Polska. W tc-j sytuacji kpt. Kcning propo-

nowal wla,czenie Oddzialu II do tego przcdsic-wziccia przez obsadzenie nie-

klorych placowck oficerami wywiadu i czesciowe wsparcio dzialalnosci han-

dlowcj. Wkrotce okazalo si?, ze nadniierna aklywnosc Cliarwata dodatkowo

utrudnila dzialalnosc placowki charkowskic-j. Innym nie-korzystTiym czynni-

kiem byly duze trudnosci w dokonywaniu wymiany wi?kszycli ilosci marek

polskich na ruble oraz niski kurs inarki, osiagnjacy osiemsct-dziewiecset ty-

si?cy za tysiac nibli.

Po czterecb miesiacach dzialalnosci placowka ..Alfa" nic odniosla wi?k-

szych sukcesow. Okazalo si?, ze powazna przcszkod? stworzyli pracownicy

placowki dyplomatycznej RP — cliarge d 'affaire Rcrcnson i konsul generalny

Cliarwat. Jak pisal kpt. Kening w raporcic z 26 IX 1 022 r. ,.Pan Charwat,

byly pracownik Oddzialu II, anibitny, uparly. zadny wladzy, nic-ch?tnie pa-

trzyl naprac? placowki" 16
. W dodatkn zaczal sa.m prowadzie wywiad, majv

do dyspozyejt milion inarek i wykorzyst.ywal do pomocy se-kretarza konsu-

latu Michala Lubieiiskiego. Poniewaz ,.wywiad" ten by I organ izowany nie-

udolnie, kontrwywiad sowiecki szybko doprowadzil do likwidacji tej siatki,
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aresztnja,c wszystkich konh'dentdw i mczow zaufania. W tpj sytnacji Char-

wat probowat win:), obarrzyc kierownika placowki ..Alfa". W dodatku, aby

uniemozliwic mil wyjasntenie szczcgdlow kompromitarji, utrudnial kpt. Ke-

ningowi powrot z urlopu wypoczynkowrgo w Warszawie.

Sytuacja innych placowek dzialajacyeh wdwczas na tcrrnic ZSRS row-

niez nie byla najlepsza. Niemal wszystkie odczuwaly powazne braki finan-

sowe, natomiast warszawska centrala domagala sii,
1 prrryzyjnych danych,

ktcirc mozna bylo tizyskac jedynic dzigki zwr-rbowaniu osob majacych doste.p

do doknmentow sztabowyeh. Na poczalkn 1922 r. Oddzial II nie znal wielu

podstawowych danych na temat organizacji Armii Czerwoncj, a pomimo to

fuiidnsz dyspozycyjny przeznaczony na wywiad skierowany na. wschdd nie

byl zwieltszany.

Potwierdzala to koresponcloncja micdzy pplk. Wolikowskim, AW w Mo-
skwie, a kpt. Ricgariskim, szefom placowki wywiadowczej „Burski", i jedno-

czcsnie kierownikiem Wydziahi Jericow Wojonnych w Fkspozytnrze Delega-

cji Repatriacyjnej w Nowonikolajewsku na Syberii. Na pocza.tku kwietnia

1922 r. kpt. Biegariski otrzymal nastejiiijare zadania ztoconc przez central?,

polegajace na17
:

— ustaleniu granic okr^gow wojskowych: Zariio<lniosyberyjskiego,

Wschodniosybcryjskiego i Dalckowschodnicgo,
— rozpoznaniu skladu okrcgow (0. do B.). liczba, numeracja, sklad

dywizji i oddzialow piechoty, jazdy, artylcrii i woj.sk specjalnyrh,

— podaiiin danyrli personalnyrh dowodrow jednostck (do brygady
wlacznic),

— ustaleniii skladii armii,

— zdobycin szczegolowych danych o przetiiesionych na Syberie- oddzia-

lach armii Bmlionnego,
— przekazantu informacji o wiekszych skladach wojskowych, fabrykach

prodnkujacych na potrzeby wojska na Syberii,

— podaniu wiadoinosci ostanio wojsk Morkulowskich i dzialaniach woj-

skowych na Dalckim Wschodzie,
— przekazaniu danych o stanic ninrnliiym i zanpalrzcniu sowieckich sil

zbrojnych.

Oddzial II podkreslai, ze wiadoinosci lr powiniiy bye iizyskanc w miare,

mozliwosci na podstawie „dokumontnlnycli danyrh". Nicznlcznic od tego

warszawska centrala domagala sie wielu danych o ztiaczoniu poiitycznym.

Oczckiwano informacji o sytnacji wr-wnatrz rzadn Rr-pttbliki Dalekiego

Wschodu i jego stosnnku do Rosji Sowierkirj, Japonii i Chin. Ponadto Od-
dziat II oczekiwa) na wiadoinosci o stosnnku lndnosci miejskiej, robotnikow

i clilopow do wladz RSFS oraz inlnnuacji o ewentunlnrj mozliwosci wybu-
chu powstania. Oddzial IF poszukiwal nawrt danych o dzialalnosci polskich

komnnistow (KPRP) na..Syberii. Na lrnlizacjc: tych trudnych zadari centrala

przrkazywala tylko sto tysigcy marnk miesiecznie. Pnmiino znacznych odle-

glosci i trudnosci koniirnikacyjnycli kpt. Biegariski przrsylal do Warszawy,
za posrednictwem attache wojskowego w Moskwio, warloseiowe informacje.

93



Uzyskat blizszc dane o froncic irkuckim jlusl rnj^c jo mapa. informacjc. o za-

opatrzeniu wojsk sowierkich na Syberii w lutym 1922 r., sprawozdanic gos-

podarcze Zaktipzbytn za lata 1918 i 1919, ktdre pozwalaly okreslic kicrunki

rozwoju 18
. Na przyklad dane o Wscliodniosybcryjskim Okr^gn Wojskowym

zawieraly informacje o jcdnostkach wchodzacycli w sklad 5 Armii i jcj sztabu

mieszczacego sie, w Irkncku. Ponadto kpt. Hiegariski nzyskal ogolne wiado-

tnosci o Dalckowschodnim OkrQgu Wojskowym, ktdrrgo sztab stacjonowal

w Czycie. Wiekszosc informacji o charakterzcpolitycznym nie przedstawiala

wiekszej wartosci 19
. Poprawe. rozpoznania Oddzial II zamicrzal osiagnac

m.iii. dzieki dalszemn zwickszeniu roli attache wojskowego w Moskwie.

Kierunek ten by! nzasadniony, poniewaz pierwsze miesiare dztalalno-

sci pplk. Wolikowskiego w Moskwie przynosily coraz lepsze roznltaty, Jed-

nakzc brak dostatecznycli fnndnszow, nicwielki rozwnj dzialainnsci handlo-

wcj polskich instytucji oraz aktywne przeciwdzialanie ze strony sowicckiego

kontrwywiadn, ograniczaly mozliwosci rozpoznania nrganizowanego przez

polskiego attache. Wydzial Wywiadowrzy zadal rozbndowy siatek wywia-

dowczych i konkretnydi efektow w postari dokumrntow sztabowych i sci-

slycli danych o rozmicszczeniit jednostek Annii Czerwonej. 21 IV 1922 r.

pplk Wolikowski przeslal do Warszawy szczogolowy rnport, w ktorym przed-

stawil miejscowe waninki 20
.

Ze wzgl^du naograniczone srodki fiiiansowe, plarowka wywiadowcza nie

by) a w stanic zapewnic pobytu agentom nawct w pohlizn Moskwy. Niere-

gulariiie przekazywany przez centralc; hind usz dyspozycyjny i 1'iagly wzrost

cen, uriiemozliwialy systematyczne oplacanie agentnrv. I'o gnintownej ana-

lizie miejscowych warnnkow pplk Wolikowski zaprnponowal kierownictwu

Oddzialu II przyjecie jako minimum egzystcncji dla agentow dzialaj^cych na

terenie ZSRS siedemdziesiat pie.c tysiccy marek niiesi^cznic. Wcdlug kursu

z 20 IV 1922 r. marka polska odpowiadala siedminset, picalziesieciu rublom

sowicckim. Niezaleznie od proponowancj kwoty niezb^dne bylo zapewnienie

zaopatrzenia agentow w produkty po cenacli krajowycli. Mialy one bye roz-

prowadzane za posrednictwem Delegacji Repatiiacyjuej Inb poselstwa. Bez

tcj potnocy minimalne koszty utrzymania jednej osoby zostaly okreslone na

sto piecdziesiqt tysiccy marek. Podstawe. do lakicli wylirzcri stanowily aktu-

alnc ccny produktow zywnosciowycli. Flint miesa kosztowal polt.ora miliona

rubli, a funt chleba sto szescdziesiat tysiery rnbli. Koszty te, w porowna-

niu z funduszem dyspozycyjnym przekazywanym przez central*;, swiadczyly

o ograniczonydi mozliwosciach rozbndowy siatek wywiadowczych.

Z raportu pplk. Wolikowskiego wynikalo, iz placowka moskiewska dys-

ponowala wowczas dwnnastoma agentanii platnymi. Kilku 7. nich, „Kamie-

niecki
,,

J
„Pia.tkiewicz", „Alfred", mialo dostep do l.ajnycli doknmentow Ar-

mii Czerwonej. Oprocz tego placowka nlrzymywala kontakt z dziewi^cioma

konfidentami nieplatnymi. Wi^kszosc z nidi zdobywala „wiadomosci przy-

godne", dotycza.ee rozmicszczenia jednostek wojskowyeli, Jcdcn z nich mial

dostep do wiadomosci oddzialu opcracyjtiego sztabu jednostki na terenie

Moskwy.
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W pierwszym kwartalc 1922 r. placdwka nawiazala kontakt z nowym

agcntcm o psendonimic ,,Kamski", ktdry zlozyl tnteresnjaca. ofcrtQ. Zapro-

ponowal wykorzystanie wlasncj siatki, ktrirej czlonkowie minli mozliwosci

zdobywania informacji o jcdnostkarli snwirrkich rozmieszczonyrh w poblizu

granicy z Polska. Na wstepie wspolprary przokazal ponfny doknment zawie-

rajajy szczegdlowc dane Hotyotace wszyslkicli mostdw kolei Alcksandrow-

skiej na odcinku Smolensk — Moskwa oraz instriikcjo przeznaczone dla.

wojsk obrony i oclirony kolci, W zwiazkn ze zlozona oferta pp!k Wolikowski

poleril zamdwic 11 „Kamskiego" doknnientv zawierajace: ,.0. do D. sowiec-

kicgo frontu zadiodniego i rozkazy wydawanc w 1022 r. Agent ten zaza,dal

wynagrodzenia miesigcznego w wysokosci piecdziesicriii fnntow sztcrlingdw.

Attache wojskowemu w Moskwie podlega.la w tym okresie placdwka

okryptonimie „nnrski", kierowana przez kpt. Biegariskiego. Dysponowal on

piedoma agentami ptatnymi. Jeden z nidi, nnszacy psendonim „Akademik",

byl sliifhaczom Akademii Sztabu Generalncgo.

Podpulkownik Wolikowski informownt central?, ze podj^t prace zmie-

rzajare do uzyskania ziddet informacji w poszczegolnydi oddziatach Sztabu

Goneralnego Armii Czerwonej oraz w szlabie okregii Nadwolzaiiskiego. Po

analizic potrzeb finansowych placdwki moskiowskiej pplk. Wolikowski przed-

stawil naste^pujaca, propozyeje budzetu ntiosierznogo- 1
:

Agentow ptatnycli 12 a 75 000 Mkp — 900 000 Mkp
Minsk 2 agentow — 200 000 Mkp
Sybeiia - 200 000 Mkp
„kamski" - 50 fnnldw

Fundusz dyspozycyjny do zaeingnnia nowycli agentow, wyrdwnania

oplat za specjalne prare, ksiay.ki, gazely, pizcjazdy slnzbowe agentow, cwen-

tiialne nawiazanie stosnnkdw z agentami zawieszonymi, rcprezentacja dla

AW paiistw obcych i innc nieprzcwidz'iane wydatki oraz wynajecie mieszka-

ii i a konspiracyjnego — piecset tysiccy Mkp. Hazem dwa miliony marek +
piealziesia.t funtdw.

Wedhig pplk. Wolikowskiego by la to kwola minimalna. Najej wysokosc

mialy wplyw z jednej strony wysokie reny na wie.kszosr towardw, a z drugicj

wydatki zwiazane z wyinianfi agcntury. Nalezy pamietac, ze na poczatku

hitego 1922 r. za. marke polska. placono szesdlziesiat nibli sowieckieh, za

dolara sto osienidzLesia.1 tysiecy rubli, nalorniast flint sztciling mial wartosc

siedminset sze.scdziesieciu tysiccy nibli.

Attache wojskowy informowal eentrate o innycli nwartmkowaniach dzia-

lalnosci wywiadowczej na terenie ZSRS. Zwrocil nwago na fakt, iz koncepeja

ndziatu attache w przedsiewzicciadi wywiadowczyrli moze okazac si? bez-

sknteczna w momencic zerwania stosnnkdw dyploniatycznycli przez wschod-

niego sasiada. Proponowal pilne utworzenie na terenie Moskwy przedstawi-

ctelstwa liandlowego, najlepiej niemicrkicgo. ktdie nie powinno wzbudzac

podejrzeii ze strony sowieckiego kotttrwywiadn. Finna taka mogla wysylac

swoich pracownikdw do iniejscowosci polozonycli tia terenie calej Rosji So-

wieckiej. Gdyby Oddziat II zdecydowal sie nrndiomic taka. firm?, pplk Wo-
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likowski zamierzal przekazac jej kierownictwu swoirli agcntow. Spodziewai

si?, ze kontakty handlowe takiej firmy ulatwia. rozpoznanie stosunkow so-

wiecko-niemieckich

.

Biezace zadania realizowane przez pplk. Wolikowskiego wymagaly po-

mocy ze strony dodatkowego personehi. W zwiazkii z tym zwrocil si? do

central! o skiorowanie do Moskwy jeszczc jc-dnego oficera oraz kancelistki.

Nasilajace si? trudnosci w pracy wywiadowczej na terenie ZSRS sklonily

kierownictwo Oddzialu II do podj?cia kilku przedsicwzi?c organizacyjnych.

Zostaly sprecyzowane nowe kompetencje attache wojskowego w Moskwie

oraz uporzadkowana struktura placowck wywiadowczych. Ustalono tez re-

lacje mi?dzy attache a kierownikiem placowki wywiadowczej w Moskwie.

Do obowiqzkow attache wojskowego nalc-zalo od tej pory studiowanie

catego materialu wywiadowczego naplywajarcwgo do jrgo biura, reprezento-

wanic Wojska Polskiego w stosimkach dyplomatycznvch, utrzymywanie sci-

slego koiitaktu z Posclstwem RP i misjami poiskhni na tcrciiic Moskwy oraz

sprawowanie funkcji dowodcy garnizonu w slosunkn do oficerow WP przeby-

waja,cych w tym miescie. Zadania te wykonywal osobiscie oraz za posrednic-

twem podleglych mu pomocnikow, szefa placowki wywiadowczej i kancelarii.

Do pomocnika nalezato ewidencjonowanie calosci materialu in formacyjnego

o charakterze wojskowym i referowanie AW, opracowywanie lokalnej lite-

ratury wojskowej, studiowanie prasy codzienncj i zestawic-nic komunikatow

prasowych. Ponadto odpowiadal za przechowywame szyfrow i prowadzenie

kasy.

Zadanie kierownika placowki wywiadowczej polrgaio na zorganizowaniu

wlasnej sieci wywiadowczej. Byl on podporzadkowany stuzbowo AW, ale

wywiad prowadzil samodzielnie w ramach planu wywiadowczego attache.

Placowka wywiadowcza dysponowala wlasnyin biidzetem. W sprawach fi-

nansowych podlegala bezposrednio szelbwi Wydzialu Wywiadowczego Od-

dzialu II. Attache wojskowy mial prawo opiniowac prcliminarze budzetowe

placowki. Kierownik placowki wywiadowczej mial obowiazek informowania

attache wojskowego o calosci organizacji sieci wywiadowczej, jednak AW nie

mogl ntrzymywac bezposredniego.koiitaktu z agentami—.

Zostaly ustalone rclacje mi?dzy AW a znajduja.cynii si? wowczas na tery-

torium ZSRS: samodzielna, placowki wywiadowcza „Omcgiii", ekspozytura,

placowki „Witteg" o kryptonimie „Czajka", i majaca wkrotcc powstac eks-

pozytura. placowki „Gorin". W mysl wytycznych Wydzialu Wywiadowczego

kierownicy placowek „Czajka" i ekspozytury „Gorin" prowadzili dzialalnosc

wedlug wlasnego planu. Uzyskane materiaiy wywiadowcze o dnzym znacze-

niu mogli przesyiac do Warszawy za posrednictwem attache, a pozostale

dane wlasnymi kanalami lacznosci, Centrala ustalita rownicz budzet pla-

cowek „Burski" i „Gorin" w wysokosci tysiaca dolarow USA, z czego sto

przeznaczono na dzialalnosc attache wojskowego, a dziewigeset dla placowki

wywiadowczej. Kierownik placowki wywiadowczej otrzymywal dodatkowo

trzysta piecdziesiat dolarow miesi?cznie na prace prowadzone na terenach

polndniowych Zwiazku Sowieckiego.
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Zalaczony do instrukcji Plan orgunizacji /jfr/coirH-przeHstawial powiaza-

nia organizacyjne miedzy attache wojskowytn a poszrzegolnymi placowkami

i Oddzialem II Szlabu Gcneralncgo,

W tym okrcsie do Wydzialu Wywiadowczego wplywaly renne infor-

marje nadsytanc przcz Polska, Delegarj<; Polnska. w Larlnvio. 1 III 1922 r.

Wydzial Ewidencji potwiordzil danc dotyrzare dyslnkacji szrsdti jcdnostek

juz wczcsniej ujawnionydi oraz informarje o jodenasl n dalszydi jcdnostkadi

Amiii Czerwonej. Ponadto dologacja ta przyslala informacje o organiza-

cji transportti, struktitrze i zasadach polnionia shizby granirzncj po stronic

ZSRS, a takze wide danydi o przemysle i hawllii23 .

Organizacja plarowek wywiadowrzydi nlrgala widokrotnym zmianom.

Wraz z przejmowanicm kicrownictwa. plardwki przoz ltowcgo ofirera przewaz-

nio dokonywano zmiany jcj kryptoniiuii. N'io przcsl rzegano srisle podziahi

na rcjouy obserwaryjiic dlatcgo w nioklorydi miejsrmvosriadi istnialy pod-

plarowki lub byli usytuowani rczydoiin allio agenri rurliomi podlcgajacy

roznym placowkom lub wprost Ccntraliiej Agcntuizr Oddzialu II Sztabu

Goneralncgo. Z odnalczionego sclicmalu orgariizaryjiirgo z polowy 1923 r.,

przodstawiajarcgo rozmirszczenic wszystkidi placowrk prowadzacydi wow-
czas wywiad przeriwko Rosji Sowicckicj. wytiika, /.v finikrjonowalo sicdem

placowok, ktdrc dysponowaly co tiajimiicj sicdrmdziesiedoma piccioma zrd-

dlami iuformacji. Brak blizszycli danydi nic pozwala dokladnie okreslic

liczby agentow i konfidciitow. W dokmnciirir tym przrdstawiono jednocze-

Sliio rozmieszczenie plarowck i zrodel iufnrmarji oraz instytucji, z ktorych

zdobywano wiadomosci.

Na tercuie Rosji Sowierktej fnnkr jonowaly wdwczas tylko placowki

o kryptonimic „U.6" i ..R.10" w Moskwir. ..K.7" \v Piolrogrndzie, „A.9"

w Kijowic oraz „D.5" w Odcssie. Dyspnnowaly ono agmtami i konfiden-

tami w sztabie Zadiodtticgo Fronlii Arniii Czerwonej. wywiadzie wojsko-

wym Razwiefhpr, w zakladadi przoinyslii wqjonnego. szkoladi wojskowych,

komorkadi nioblizacyjnydi; w kilk.ii insryturjadi wojskowydi, a takze Mini-

storstwie Spraw Wewiic-trznycli (MWD).
Rownoczesnic na tercnie Rosji .Sowieckirj prmvadzity dziatalnosc pla-

cowki majace swc sicdziby w paiislwadi ballyckicli: pinrow ka. ...1.6" w Rewlu

i .,0.5" {„05/I*
1

) w Rydze. Dysponowaly our podplacdwkami lub agentami na

tereuie Moskwy w Ministerslwie Spraw UVwnotrznydt, Mifjskim Ufzedzie

Milicji, a takze w sztabadi okre,gow Annii C'zcrwonrj. Dowodztwie Floty

oraz lotnictwic.

Wywiad plytki organizowaly Ekspozytuiy ur 1 w Wilnie. nr 5 we Lwo-

wio i nr C w Przcsciii nad Dugicni. Ekspozyluia wilciiska dysponowala wdw-
czas tiifinal wyl^cznic zmdlauti infonnacji na torrnic I.itwy. \V Minsku na

rzorz Fjkspozytury i>v (i prowadzilo dzialidnost' tr/i-cli agontow dostarczaja;-

cyrli iiiformacjco transjioicic kolcjovvytn i itiiojscowoj rskadrzc lotniczej. Po-

nadto ckspozytura. w Rrzesciu posiadala zmdla inronnacji w Sztabic Frontu

Ukraii'iskiego, Szkole Wqjskowoj w Bobruj.skn. Oddzialo Ukraiuskiego GPU.
Fjkspozyturzc nr 5 we Lwowie podlegaty posternnki oficcrsktc w Tarnopolu

7 -Wywiad pdlskin.



i Rownem. Siec wywiadowcza podporza.dkowana bczposrednio ccntrah eks-

pozytury byla. rozmieszczona na tercnie wickszycb miast Ukrainy, a zwla-

szcza w Kijowie, Odessic, Cliarkowie. Ploskirowie, Winnicy i Zytomierzu.

W wiekszycli miastacli prowadzilo dzialalnosc kilku agentow i kortfiden-

tow. Zdolano umiescic agenture w Zarzadzic Naczclnym Artylcrii w Kijo-

wie, w Sztabic Okregu Ukraii'iskiego oraz w Szkolc Czcrwonydi Dowodcow

w Odcssie. Posterunck nr 1 w Tarnopoln dysponowal agentami w Okre.-

gowym Komitccie w Winnicy i Ploskirowic oraz w Ispolkomic w Winnicy.

Natomiast Posterunek nr 2 w Rownem zdolal zwerbowac agentow w GPU

w Slawucie, Okregowym Komitecie w Winnicy i w kilkn instytucjach woj-

skowych. Wszystkie placowki wywiadowczc i ekspozytury podlcgaly w tym

czasie Central ncj Agenturze II Oddzialn.

W drugim kwartale 1923 r. informacji o Rosji Sowieckicj dostarczalo

ogolem stu dzipsieciu agentow i konfidentow. Rzeczywista liczba wspolpra-

cownikow oddziatu byla o wielc wie.ksza, poniewaz nie mvzgledniano osob,

ktore doraznie przekazvwaly wiadomosci o znaczeniu wojskowym (informa-

torzy przygodni). Znacznv procent zroelel itimrmac.ji iisytuowanycli w msty-

turjadi wojskowych umozliwial zdobywanir lajnycli dokumentow oraz waz-

nyrh wiadomosci. Natomiast liczne kontakly w GPU i wywiadzie wojskowym

zwickszaly niebezpieczeiistwo inspiracji sowicckiej. Kicrownictwo Centralnej

Agcntury nie reagowalo jednak na pojawiaja.ee si? w tym okresie sygnaly

swiadczace o dostarczaniu przez nicktore zrodla fatszywydi informacji.

W 1923 r. nastapil dalszy rozwoj organizacyjny placowck fiinkcjonujv

cych na terenie ZSRS. \V ich dzialalnosci wystqpowaly zatargi kompeten-

cyjne, dlatego Wydziat Wywiadowrzy okreslil zasady ich pracy. Placowki

wywiadowcze zostaly zgnipowane w dwaoddziclne osrodki: polnocny, z cen-

tr'ala w Moskwie, i potndniowy — podlegajacy ccntrali w Cliarkowie. Po-

wstale w miedzyczaisie placowki o kryptonimie .,N.7\ ,.0.
r
>/I

,
„J.6 ,

na-

leza.ee do polnocnego obszaru, funkcjonowaly bez zmian orgamzacyjnych.

Placowka MN.7" podlegala central! w sprawach budzctowydi i ogdlnoorgani-

zacyjnych za posrednictwem attache wojskowego. Dwic pozostale placowki

podlcgaly Oddzialowi II poprzez attadie wojskowydi w Rydzc i Rewlu. Ko-

respondencja sluzbowa w postaci rozliczei'i finansowydi, raporlow organi-

zacvinych, stanu sieci wywiadowczej byla przcsylana przez placowkQ ,,11.7

bezposrednio do central!. Z kolei placowka ,.R.10" podlegala bezposrednio

attache zgodnie z ogolnvmi zasadanii. Placowki ,.A.O i ,.D.5 otrzymaly

dyspozyeje nawiazania lacznosci z centraia w Cliarkowie w momencie jej

utworzeuia. Z odnalezionych dokumentow wynika, ze placowkami tymi w la-

tadt 1923-1921 kierowali nastc.puja.cy ofirerowic: por. rez. Tadeusz Kowalski

(„0.
r,/r), por. Werner i Jan Zakrzewski ( B R.7"), por. Werner („R.10 ),

rtm.

Aleksander Kwiatkowski („A.9")24
.

#

Kolejna sicsle tajna instrukeja z 30 X 1923 r. regnlowala zasady lacznosci

micdzy placowkami wywiadowczymi, a central^ w Warszawie. Matenaly wy-

wiadowcze byly przesvlane poczta dyplo.nalyczn.i. W kazdy wtorek z War-

szawy wyjezdzal kuricr MSZ, ktory przybywal do stolicy ZSRS w czwartek,
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aby we wtorck rozpoczac powrotna, podrdz. Zabieral poczte dyplomatycznq,
z Moskwy, Piotrogrodu i Nowonikolajewska. Po drodzc odwiedzal Minsk,
gdzie otrzymywal resztc; korespondonrji. Niezaleznio od togo, w kazda. srodq
wyjezdzali do Moskwy knrierzy Delcgarji Repatriacyjnej, podrdzujac przez
Charkow.W drodze powrotnej zabierali poczle z C'harkowa. Kijnwa i Odessy.
Zgodnic z poroznmicniem zawartym ze wsrliodnim sasiadem, waga poczty
dyplomatyczncj w ciagu jcdnego tygodnia nie mogla przekroczyc dwudziestu
kilogramdw w jcdnq, i dniga strong- 5

.

Lstniala rdwniez „poczta konfidencjonalna", zorganizowana przy wyko-
rzystatiiu osdb wspdlpracujacych z placdwkami wywiadowrzymi. Taka. l^cz-

nosc posiadala placowka „1.6", naoclrinku Piotrogrdd — Moskwai placowka
„05/I" na trasie Moskwa— Rostow — Charkow i Mo.skwa— Smolensk. Po-
nadto wykorzystywano poczle dyplomntyrznn. par'istw ballyrkir.h, na przy-
klad firisk^ micdzy Moskwa, i Ryga. Korzyslanie z pomocy sojusznikdw byio
jednak niedogodnc, ponicwaz objctosr przrsylek byla znacznie ograniczona,
ponadto zacliodzila mozliwo.se ujawnicnia irli zawarlosci. Zanotowano taki
fakt podczafl korzystania z pomocy porzly lolewskiej przez placdwke; "1.6".

Rozwazano mozliwosc wykorzystnnia do przcsylania poczty firm han-
dlowych paiistw neutrnlnych lub wlasnvcli iitworzonydi przy iulziale Od-
dzialn IF. Za szczcgdlnic dogodne rozwiazanie uzn;ino zaangazowanic firmy
konlrolowanej przez agcntdw Oddzialn II a. wystcpiijaccj oficjalnie jako in-

stytncjaparistwaneutralncgo. Takic rozwiazanie stuarzalo mozliwosc ntrzy-
mywania kontaktdw z siatkami na trrenir- Z.SRS rdwniez po wybuchu wojny.
Jcdnym z planowanyrli rozwiazaii byio wykorzystanic wytypowanej finny
nalczacej do jcdnego z pat'istw skandynawskidi-*.

Poza organ izowanictn sieci wywiadowczej Oddzial II przystapil do osa-
dzenia. na terenie ZSRS stalych rezydentdw, ktdrycli zadan'ic polegalo na
posrcdniczeiiiu w Ifvcznosci oraz wysyianin do rcntrali zdobywanych samo-
dzielnic informacji przez nanoszenie majiiionvcli danyrli na czasopismach
przy wykorzystaniu srodkow clieinicznych. Szyfry byly zazwyczaj uzywane
w raportach organizacyjnych placdwek wywiadowczych i ccntr'ati, ktdreprze-
sytano za pomocy poczty dyplomatyczncj paiistw bahyckich.

Waznym zagadnicniem organizacyjnyiii, ktdre nregiilowano w pazdzier-
nikn 1923 r., byla kontrola dzialalnosci piacdwek wywiadowczych. Z wcze-
sniejszych doswiadczcii wynikalo, iz dokladnej occny stann organizacyjnego
placdwki nie mozna byio dokotiae na pndstawie raportdw przrsylanych do
ccntrali lub wizyt w Warszawic kierownika. Ogranirzniiic sic do wysylania
instrnkcji przez centrale rdwniez nie dawnlo lnozliwosci nwzglcdnienia wszy-
stkidi warunkdw, w jakich fnnkcjonowala placowka. Ponadto opuszczenie
placdwki przez kierownika na czas pobytn w rcntrali byio niewskazane ze
wzgledn na przerwanie ciaglosci dzialania i ponoszone koszty podrdzy. Od-
prawy w Warszawie z ndzialem wszyslkirh kierownikdw plardwek rdwniez
nie byly dobrym rozwiazanietn, gdyz kazda z nidi prowadzila dzialalnosc
w odiniennych warunkadi i wymagala oddzidnydi instntkeji i wytycznych.
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W tej sytuacji za najlcpszc uzna.no wyjazdy w teren doswiadczonych ofice-

rdw wywiadu, ktorzy mogli na mic-jsm dokonac oceny organtzacji i pracy

placowki oraz przekazac instrnkcje II Oddzialu.

Imiym zagadnienicm, z rozwiazaniem ktdrego mnsial sie, uporac Od-

dzial IF, bylo dostosowanie instrukcji wywiadowczej, przckazancj przez Fran-

cuzdw, do spcryficznych warunkdw panujacyrli w ZSIl.S. Ponadto do warun-

kdw tych nie mozna bylo dostosowac jakirjkolwiek stalej instrukcji.

Aby dopelnic informacje na temat orfranizacji wywiadu skierowanego

na wschdd w okresie aktywnej dzialalnosri przedstawimy sytuacjg, jaka

panowala w piorwszej polowie 1926 r.

Wywiad przeciwko ZSRS prowadzily: Fkspozytiiry nr 1 w Wilnie, nr 5

wo Lwowie i nr 6 w Brzcsciu nad Bugicm. W Helsinkach funkcjonowala

placowka wywiadowcza „Fin". Na teronie ZSRS prowadzila dzialalnosc pla-

cowka ,,R.7" oraz nowontworzona placowka „R.7/I". W stycznhi 1926 r. zo-

slnla zlikwidowana placowka ,.Nord". \V IVsarabii fiinkrjnnownla placowka

o kryptonimie „Szpcracz", a w Stambulr placowka ..Konspol" 2
'. Zadania,

jakic re-alizowaly wdwczas placowki „P».7" i ..Fin'', didirzc cliaraktcryzuje

jedno z pytaii cent tali z 12 III 1926 r. Oddzial II domagal sie. blizszych

informacji28 :

„1) o stanie robot na nowo budowanym kraiowniku „Profintern" ex

„Swiet1ana" oraz termin rozpoczc-cia rzynncj kampanii tcgo okretu;

2) czy w rzeczywistosci prowadzonc sa. roboty w coin dokoiiczenia bu-

dowy krazownika „Adiniral Gndakow", do jakiego celii okrct trn inoze bye

przeznaczony. Czy jako kraiownik Itib tiiozc- jako tank ropowy".

Placowka ,,11.7/1" byla natoiniast angazowanado zdobywania dokumen-

towsztabowych. Swiadcza. o lym instrukejo przckazauo attache wojskowemn

w Moskwie, mjr. Tadeuszowi Koliylanskinnn 21 VIII 1925 v., z ktdrych

wynikalo, iz placowka uzyskala mozliwosc nabycia dokumcntii okreslonego

kryptonimem ,,Plan X". W koricu sierpnia 1025 r. picrwszy fragment tego

dokitmentu mial bye dorcczony przcz agent a plarowki. Zadanic mjr. Koby-

laiiskiego polcgalo na wstepnej ocenic wartosri tego dnkumcntti i przekaza-

niu do centrali w Warszawie. Opinic o tyin matoriale nie mogty bye udo-

stcj>nione kierownikowi placowki „R.7/1*' ani imiym nficerom Oddzialu II

przebywajaeym wdwczas w Moskwie39
.

Orcny dzialalnosci placdwek zaangazowanycli w prowadzmiu wywiadu

przeciwko ZSHS byly wdwczas zidznicowano. l'raca Kkspozylury nr 1 zostala

orcninna przez Refcrat .,VVscli6d'" jako ..ralkowicio dnbra". Podkreslono

duzy ruch agontdw i bardzo dob re instriiowanic nparatu wywiadowczego.

Wyznaczone przedpole znajdowalo sic pod <ia.gla.. obserwacja.. Rozpoznanie

bylo dobrze zorganizowane zwlaszcza w Minskii. Do mil tali systematycznie

dostarczano .,materialy dokiinientaluc'" w postaci mzkazdw lokalnych od-

dzialdw Armii Czerwonej. W picrwszyni kwartale ekspozytiira dostarczyla

cztcrnascie mekhinkdw wywiadowczyrli. a w drugim dwadzicscia pi?c. Nicco

gorzej funkcjonowala Ekspozytiira nr !i we Lwowie. \V ci;\gn pirrwszycli sze-

sciti micsiecy 1926 r. przekazala tylko osicm incldunkdw wywiadowczych.
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Jcdnakze kazdy byl sporza/lzany na podstawie udokiimontowanych danych.

Zmniejszenic wydajnosri tcj ckspozytury bylo spowndowan<\ wodlug opinii

Rofrratu B-l, trudnyitii wannskanii fcrcnowymi i nasilajacym sie „zdemo-

ralizowaniem pod wzglcilem wywiadowczym miejsrowogo rlommtu pogra-

niczncgo". Notowano rdwnicz hrak srislnj wspdlpracy Z Korpnsrm Ochrony
Pogratiicza. W occnic pracy loj ekspozytirry pisano. if Jiczba wysylanych

agrnfow duza, instniowanie dobre, jcdnaknwoz znarzna iclt lirzlia ginic w tc-

renie
,

\

W zwiazkii z „afcra
;
griiziriska" zanofowano wzrosl przypadkdw clekon-

spiracji agcntnry. VV raporcio odnotowano. iz Ekspozytnra nr 6, w zwiazkii

z zupolnym „zamknieriem pracy wywiadowrzej". zostala zlikwidowana 1 III

1926 r.
30

Dobrze occnioiio dzialalnosc placowki ..Fin'' w IIHsinkacli. Pracowala

lia poziomic nbieglydi lat. W pierwszyin pnlroczn 1926 r. przckazala do

confrali sto pic/dzicsiat warlnsciowyrh rncldiiiikdw wywiadnwczycli.

Zdecydowanie piorwszc niiejsce, sposidd placnwek iirzrsliiiczacycli w
lym okresie w wywiadzio na Rosje., zajnmwala placowka ..R.7", zlokalizo-

wana w Tallinie, ktdra.. kicrowal k|)t. Wiklor Tomir Dryimnrr. Utworzona 1 I

192! r. prowadzila. dzialalnosc do koiira si(*rpiiia 1026 r. W pifrwszym pdl-

rorzn 1926 r. przeslala do Warszawy az (rzysia osimidzicsbil dziewtec mel-

dntikow i raportdw wywiadowrzych. zawierajarycli ..material bardzo cenny

i wartosciowy", dotyrzncy zagadnioii wnjsknwych i poliLyrznyrh o Zwiazku
Sowicrkim.

Placowka. „R.7/I" , znajdnjaxa sic na icrfnip Mnskwy, w dalszym ciqgu

kmirotttrowata swa dzialalnosc na. zdobywaniu dokunicntow sztabowych.

W piorwszym pdtroczn 1926 r. przckazala do Oddzialn II dokmnent zawie-

rajacy dane o przebicgii prdbncj mobilizacji w Okn;gii Polnckiin. Ponadto
doslnrczylaslo dziewicr intiiej waznych dokniiienldw. Jrj dzialalnosc zostala.

iiznana za bardzo dobia,. Plardwka. kicrnwali Jan Zakrzcwski, a nastcpnie

Marian Bobrowski.

Rowniez placowka ,..Szperacz". zalnznna w slycziiin 1925 r. na. terenie

Rumunii, z dobrymi wynikaini prowadzila wywiad na toronio ZSRS. W okre-

sie sprawozdawczym przeslala do Warszawy szcsrdziesial: raportdw wywia-

dowczycli zwyklych i picrdziesia^t pioc klisz i folografii przcdstawiajacych

plan mobilizacyjny jedncgo z Wojriikrmiilrtdw polndriiowycb. Niezaleznie

od tego przckazala jcdcnascic fotogralii plann mobilizacyjncgo joclnej z dy-

wizji w coin sprawdzcnia. aiilnntyrznosri dokiuneii(nw przokazanycli przez

agonta. Material ten, po przoprowadzpiiin dokladiioj rkspr-rlyzy, oceniono

\v Oddzialc II jako aiilcntyczny. Dzialalnosc placowki zostala oconiona jako

bardzo dobra.

Jedynie fnnkcjonuj^caod kwietnia. 1926 r. placowka ..Konspol" w Stam-
bnlc, utworzona |irzez kpt. pil. .lana Kozicrowskiego. nio nadoslala do koiica.

kwartalu matorialow wywiadowrzych. ponicwaz jc\j kicrownik |)odcjmowal

wstepne j)ra.co organizaryjne.
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Napoczatku sierpnia 1926 r. Rcfcrat B-l Wydzialu Wywiadowczego sy-

gnalizowal coraz wiekszc trudnosci we wspdl pracy z kierownikami konsula-

tdw Rzeczypospolitej. Usztywnienie we wzajemnycli stosunkar.lt utrudnialo

dztalalnosc kicrownikdw placowek wywindowczycli, wystepujjjrych oficjal-

nic jako personel konsulatdw. Obok niclirznych przykladdw dobrcj wspdl-

pracy notowano wide faktdw ntrudnianin pracy wymagajarcj zrozumienia

i wsparcia w tmdnych sytuacjach. Jako przyklad podano okolicznosci likwi-

darji placdwki w Charkowie w lipcn 192-
l

> r. K'ierownik kon.siilalu, Konstanty
Skrzyriski, pod pretekstem lagodzenia napiecra w stosunkarli polsko-ukrairi-

skicli, kilkakrotnie interwen iowa! w MSZ, zadnjac zaprzcst.ania dzialalnosci

plardwki wywiadowc.zejfunkrjomija.cej na tcrenie kniisiilatii. Likwidacja tej

placdwki dokonana pod naciskiem MSZ pozbawila Oddzial II mozliwosci

prowadzenia rozpoznania na terenarh poliidniowycli ZSRS. \V tym okresie

notowano podobnc sytnacje w Konsidacir HP w Moskwic, gdzie sekretarz

utriidnial prace. miejscowej placdwce wywiadowczcj3 '.

W sierpnin 1!)2) r. jedynic dzialalnosc nowoj plardwki wywiadowczcj

w Charkowie spotkala si*; z peinym poparciem zo slrony prrsonelii konsu-

lat.u. Zarowno konsnl Miclial Swirski, jak i sekretarz Menryk Wielowiejski

angazowali sie. osobiscie do pracy wywiadowczcj. Dzicki (emu placdwka zdo-

byla renne dokumenty % dziedziny organizneji i rozniieszczenia jednostek

Armii Czerwoncj.

b. Reorganizacja i dzialalnosc placowek w ZSRS
w latach 1927-1939

W polowio lat dwndziestych do rent rati Oddzial n II coraz czesciej na-

ptywaly informacje wskazujare na. inspiracje. kilku placowek Referatu D-l ze

strony kontrwywiadu sowieckiego, Rdwniez rzese wiadomosci i dokumentow
sowicckich, otrzymywanych przedc wszyslk'mi za posrednictwem wywiadu
estonskiego, lotewskiego, fiiiskiego i japotiskicgo okazywala s!q Talszywa.

Wywiad japonski, podobnie jak pozostale wywiady wspdlpracuja.ee

z Oddzialem II. nie podziclal opinii o prowadzcnhi przez ZSR.S inspiracji na

szeroka. skale. Stanowisko takic bylo jcdiivm z powoddvv odkladania. decyzji

o likwidacji podejrzaiiyc.h zrddcl informacji. a nawei placowek wywiadow-

czyrli. Swiadczyla o tym korespondonrja tnicdzy altarlie wojskowym w Mo-
skwic, mjr. Tadeuszem Kobylai'iskim. a Oddzialem II. 11 I 1927 r. przesla.l

on do Warszawy materialy otrzymane od japoriskiego attache wojskowego

w stoticy ZSRS, mjr. Knrosliigego, z prosbsj o orciic czy zawarte w nich

informacje sa. prawdziwe. Major Kobylaiiski byl przekntiany, zc por.liodzily

one od czlonkdw tajne-j orgattizacji monarrliislyczriej. okicslancj przez Od-

dzial [I jako zrddlo „M". Major Kuroshigc I wiordzil, iz nzyskala je japoriska

siatka wywiadowcza. Kobylanski opinic. swnjjj. wysima.1 na podslawie pordw-

naiiia danych zawartycli w materiale japoiiskim z infonnacjami nzyskanymi

wczcsniej przez placdwkc; „R.7/I". Wprawdzie cz^sc matciialu byla pisana
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na innej maszynie, jcdriak sposob, w jaki byl oprncowany (nklad tekstu,

podkrcslenia) wskazywal na identycznosc z danymi podiodzacymi ze zrddla

„M". Major Kobylariski zwrocit tez mvagc, ze prawd/.iwe byly jcdynie dane
o dnigorze.dnym znaczcniu, natomiast iiifonnacje istotne byly Falszywe32 .

W kwietnin 1927 r. w Moskwic rozporzeK' sie aresztowania wsrod osob
iitrzymujacycli koiitakty z orgaiiizacja. monarchist vczna („MOR-Trust").

Kierownictwo Oddzialn II z dnza. wstrzemt<y,liwosda. podrhodzilo do infer-

marji swiadczacydi o zdradzie poszrzegolnydi osob. Takie slanowisko bylo

czesdowo uzasadnionc, poniewaz czese .agontow mogla nieswiadomie ucze-

stnirzyc w inspiracji. W wichi przypadkadi tolerowano dzialalnosc podej-

rzanydi agentow, aby moc czesdowo wykorzystac tc dane, klore byly praw-
dziwe, oraz ustalic jak gl^boko wywiad sowircki przrniknaj do polskicgo
wywiadu.

\V ccntrali wydzielotio oh'rcra zajinnjurrgo sic wylarznic porzadkowa-
nicm cwideiifji agentnry Releratn H-l. Dwnj spiawdzeni agend obserwowali

podojrzanydi wspolprnrownikow Oddziahi J[, ktorzy unikncli arcsztowari

w ZSRS i znalczli si? w Polsce. Jednakze przedsiewziedn 1c pozwolily tylko

czesdowo ograntrzyc rozmiary stral,jakic poniosl polski wywiad. Kicrownic-
two Oddzialn IF nic znalo wdwezas wszystkidi okolirznosd, ktore uiatwily
wywiadowi sowieckiermi przeprowadzenie tcj inspirarji. Ujawtiione w pierw-

szcj polowie 1927 r. szczegdly afory pozwolily na joj stopniowa, likwidacje33 .

Latem 1927 r. nastapil przdom w piacy Referaiii B-l Wydziatu Wywia-
dowczego II Oddzialn. Koiiipromitarja wi<;kszosci placowck wywiadowczydi
po ujawnieniii afery „MOU-Tri]st" dala imptils do icwizji dol.ychczasowego
systcmu rozpoznauia. Rozmiary konipiomitarji sklonily dwezesnego kierow-

nika Referatti B-l rtm. Aleksaiulra Nicdzitiskiego do wysuniccia nastejm-

jqcycli opinii: „Wywiad nasz na VVsrliod jest calkowidc opanowany przez

kontrwywiad przeciwnika. Szczcgdlowa analiza zrodd. kontakldw, srodkdw
la.cznosci poszczegdlnycli placowck wywiadowczydi i ekspozytur wschodnich
pozwolila odtworzyc naszetnii wywiadowi i kontrwywiadowi system pracy
stosowanej przez GPU i stopioii zazebiania sic naszogo wywiadu z kontrwy-
wiadem przedwnika"'1 '1

.

W zwiazku z tym kierownictwo Refer-atii B-l poddalo orenie mozliwoIci\

kontymiowania wywiadu w kierunkn wsdiodnim. W polowie 1928 r. pracei
analilycznc zost.aly nkoiiezono. Pozwolily one na sforrriHlnwanic- kilku istot-1

nyrb wnioskow. Przcde wszyslkim podjelo zabirgi niajnro doprowadzic do 1

„oczyszczcnie atmosfery supreniac.ji przeciwnika", a naslcpnie do oderwaniaj
si? od GPU. Wydzial Wywiadowczy nie zamierzal zrezygnowac z budowy
nowycli siatek. Postanowiono rozporzae nowy eta|) prar organ izacyjnych od
przedsiQwzi<;c niezbr;dnydi i prostydi, rozszeizajqc stopniowo zakres dzialal-

nosci, stosujac stare sprawdzonc zasarlv i wprowadzaja.c dot.id nie stosowane.
Jesienia^ 1928 r. nastapila likwidacja tydi plarowck wywiadowczydi, kontak-
tdw, sieci la^cziiosci, ktore byly podejrzane o powi^zania z sowieckim kontr-

wywiadem. W reznltacic tydi posiinie/ zlikwidowano plnrmvk? „Szperacz",
ktorcj dzialalnosc zostala oceniona negatywnie. Calkowidc przebudowano
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organizacjc, wywiadu prowadzonego przez Ekspozytnnj nr 1 w Wilnie i nr

5 we Lwowie. Wyeliminowaiio czqsc agentow i infonnatorow podejrzanych

o kontakty z CPU lub GRU, a takiie nieprzydatnycli z intiych wzgledow

do dalszej wspotpracy. Pomimo to ohie ekspozytury wcwnctrzne dyspono-

waly nadal znaczna. liczba. zrodcl informarji. Syttiarj? te ilustnije ponizsze

zestawicnie:

Stan organizacyjiiy

sieci wywiadowczej Ekspozytnr nr 1 i nr 5

w drugim polroczu 1028 r.

A B C n !; F G H

]

kwar-

tal

Ekspozylnra

nr 1 102 11 IB 75 2 9 8 7

Ekspozytnra

nr 5 140 1!) 83 75 IB 3 9 6

II

ku'ar-

Ekspozytnra

nr 1 73 33 15 25 2!> 17 19 6

Ekspozytiira

ii r 5 153 15 68 70 5 1(1 20 7

R azcm 168 78 182 208 IX 3<J 56 26

A — aparat wyiviadowczy ogolem;

B — liczba kontaktoiv;

C — posreilnicy praekaziijacy informacje:

D — posrednicy nie przekaziijacy iiiforniacji;

E — kontakty doslarczajace iiirorinacjc;

F — kontakty nic doslarczajace informarji;

G — zwolnieni;

11 — przyJQci.

Rcorganizacja. obfcto takze wszystkio placowki zownclrzne funkcjonu-

ja.ce w paristwach baltyckicli. Placowkom tym („Nord'\ ..Halt" i „Fin") po-

stawiono nowc zadania, polegajacc na wykorzystywanm wiadomosci beda.-

cycb w posiadaniu miejscowycli slnzb wywiadowczyrli. W listopadzie 1928 r,

na.sta.pila reorganizacja placowki „KonspoP w Stambiilo, zmiorzajaca do po-

prawy lacznosci z siatkami fiinkcjoiuijacymi na polndntu Rosji i w rejonie

Kaukazu.

W zwiazku ze stwiordzona penetracja zc strony GPU. wiosna. 1927 r.

zlikwidowano placowki „R.7/1" i ..O.-V. Jak stwiordzit w swym raporcie

kicrownik Rcfcratn R-l rtm. Nicdzii'nski — lownorzrsnir „zostala przerwaiia

prara ziodlowa na tcrenie Rosji Sowifrkicj'*. Pi-oby rozwiiiic/rin dzialalnosci

wywiadowczej pvzy wykorzystaniii placowki „Ost" nic przyniosly rezultatow

zr wzglcdu na. nteudolnosc jej kicrownika. .[rdtioczesnic- zostaly podjt-te prace

inajare na coin tworzcnic plarowck obscrwar.yjiio-iiirormacyjnycli, ktdrych
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prara miala pofegac na zbinranin inforniacji dzi^ki wlasnym obserwacjom,
analizic prasy i litcratnry wojskowcj. Pic>iwsz,i w nidi byla plarowka „U.6",
titworzona w 1927 r. przcz rtm. Grzegorza Doliwcr-Dobrowolskipgo1".

Zinia.ua mrtod pracy, polozenie nariskn na bezposrcdnifi obscrwacJQ jed-

noslpk wojskowycli i analize. oficjalnyrli zmdcl infnrmarji, zaczehi wkrotce
przynosic dobre wyniki. Miejsrowe waninki iiic pozwalaly na podjecie dzia-

lalnosci agenturalnej, zmierzajacej do zdobywania dokitmcntow sztabowych.
Placdwka „U.6", powslala w Miiiskn. nawia.zala bliska. wspdlprace. z Eks-
pozytura^ lir 1 w Wilnic. Micsi^czny koszf jcj dzialalnosd by I stosimkowo
nicwiclki i wynosil dwipsde piccdziosiat dolaiow. Wading opinii Wydzialu
Wywiadowczpgo organizacja pracy placowki ,.U.f>" mogla bye traktowana
jako modclowa. Juz po kilkn miesiacadi wskazano na znaczne elekty jej

dzialalnosd, a. zwla.szcza na. ZTiinicjszPiiic zagrozrnin przpnikania agentdw
GPU dosiatok II Oddzialn.

Korzystny wpfyw na dalsza. ctziahilnnsc plarowck wywiadmvczych na te-

rcnic Z.SRS mialo zrozumicnie potrzcb Oddzialn II. jakie wykazywal posel
RP w Moskwie minister Stanislaw Pal ok. N'ip kwpsfinnowal on zatnidniania
oftceraw wywiadn w polskich placowkacli konsnlarnydi. jcdnak przeciwsta-
wial ste probom zwickszania liczby porsonHii. W czorwcn 1029 r, nie wyra-
zil zgody na imiieszczpnte tiv.cdcgo ofircia w konsnlacic RP w Charkowie.
W tym czasic rnnkcjonowala tain placowka ..A.9". kicrowana przez rtm. Ale-
ksandra Kwiatkowskiego. Pomagal mil por. Stanislaw Korzoniowski. Patek
uznsadnial swoj protest, brakiem dodnlkowegn mirszkania i obawa.przcd dc-
kons|)iracjq.. Jcdnym z argumentou Inly wydarzenia. jakip mialy wowczas
micjsce w Miriskn, gdzio GPU propottowalo wspolpracp woznpinii konsulatu,
grozac reprcsjami. W rrisiilta.de czlowiek Irn poprltril samobojstwo w podej-
rzanycb okolicznosciacb.

Posel Patek stat na. stanowiskn. iz w kazdym konsnlade powinien bye
zalnidniony najwyzej jeden oficer II Oddzinlu. Istotnp przy tym bylo zacho-
wanic formalnych pozoiow zaleznosci slnzbowpj od konsula. Pntck radzil sze-

fowi Oddzialn II, aby „co do Cnarkown, cwrntualnip Kijowa nzyskac decyzje
Pana Marszalka" 36

. Wyrazal natotniast zgodc. na zatnidnipiiie <Iodatkowego
oficera. na tcrcnic poselstwa w Moskwie.

Waruuki, w jakicli fimkcjonowaiy placowki wywiadowczp w koricu lat

dwiidziestych, dobrze rliarakicryziijr organizacja i dzialalnosc placowki
,.0.2", utwoizonej 1 IX 1 92S r. w Kijowio. Kiorowal nia. pozitipjszy szef Re-
feratn „Wscliod", por. Jcrzy Niczbrzycki.

Porucznik Niezbrzycki w korrspondrnrji /. centrala poslngiwai si^ pseu-
(loniniom „Wiklor Orski'' — korospondrnt, wspoltodaktor pisma „La vie

Ukrainienne". Od poczatku swej dzialahmsci fjorykat sic z trndnosciami fi-

nansowymi. Jcclnyin z pioblctnow bylo zbyt, male uposazetiic kicrowcy Ale-
ksandra Sadowskiego, przydziolonrgn mil do dyspozveji. Sadowski wyko-
nywal roznc zadania wywiadowcze, zajmowal sie nlrzymanicm sprawnosci
samorfiodu, a olrzymywal wynagrndzrnir znarziiif mnipjsze od kicrowcy

'"~-
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konsuta. Portirznik Niezbrzycki, argumciitiijac potrzebe. podniesienia upo-

sazr-nia Sadowskiermi, stwicrdzil m.in.37 : „za par? glnpirb informacji oira-

merarli na palkarh itp. agent dostaje po kilkadziesiat dolarow — nwazam,

ze Sadowski w zadnym wypadku nie moze dostac mniej. To, ro kosztuje

on Central? jest smicdw warte, za to mozna najwyzej przerzticic lapsa, ale

nawet nie wystarczy na tydzieri zycia"'. Potiicwaz crntrala sugerowala, aby

por. Niezbrzycki wspomagaj Sadowskicgo z wlasnego fimdnszn dyspozycyj-

nego, kierownik placowki „0.2" dokonal szczrgolowcgo rozliczenia otrzymy-

wancj kwoty osicmdziesieciu dolarow, stwienlzajac ze:

„a) utizymanic maszyny kosztuje mnie przecicjtnie sto dwadziescia-sto

osiemdziesia.t nibli miesiecznie (titr henzyny kosztuje piealziesiat kopiejek),

czyli przy obecnym kursie czterdziesd pie.c dolarow miesierznie),

b) ma-szynistka — dwadziescia pier dolarow miesiecznie.

Pozostaje dziesioc dolarow miesierznie. ktdrc przeznaczone sa. na utrzy-

manic stosunkow, itinc srodki koiminikacyjnc, przyjeria, wynagrodzenie

slnzby itp."

Porucznik Niczbrzyrki wyjasnial dwczesnciim szrfowi Wydzialu Wywia-

dowczego, mjr. StanislawowiGano. zc zmniejszenic wyjazdow samocliodem

nie moglo wcliodzic w rachubc;, poniewaz obserwacja przy uzyciu tegosrodka

lokoTnocjidost.arcza1acciinyc.il informacji wywiadowczych. Rczygnacjaz ma-

szynistki takze byla nicinozliwa, gdyz zmuszala kicrownika placowki do po-

swiccania wiclo czasu na sporzadzanie raporlow prasowycb, ktore byly jego

oficjalnym obowiazkiem slnzbowym.

Przcdstawiajac organizacje. dzialalnosci wywiadowczej, por. Niezbrzycki

zwront uwage. na przydatnosc swego kicrowcy. Sadowski szybko zyskal sobie

11 Rosjan opinic. dobrrgo merhanika. Kilkakrotnie by I zapraszany do 12 dy-

wizjonn samochodow pancernych i miejsrowogo GPU w reltt dokonania na-

prawy sprzeUi. Kontakty tc nlatwily imi zdobywaiiie inlbrmarji wywiadow-

czych.

Poniewaz placowka uzyskiwala coraz imiicj danyrh. por. Niezbrzycki

zwrdcil sie. do centrali o k'ilka opracowaii Wydziatn Ewidcncji i Studidw,

ktore mialy ulatwic mil pracc. Cliodzilo o schema t. organizacyjivy Ukrairi-

skiogo Okregii Wojskowcgo, opvacowanie dotycza.ee kolcjnictwa, wykaz po-

(jrai)otria(low\ inagazynow wojskowycli oraz zestawienie statkdw flotylli czar-

nomorskiej.

W pienvszoj fazie swej dzialalnosci por. Niczbrzyrki przygotowal plan

Kijowa z nanicsiona. dystokacja, jednostek Armii Czcrwoncj, rdznych obiek-

tdw o znaczeniit strategirznym, wykonal rdwuirz folografie wszystkich wi^k-

szycb mostow. koszar, lotnisk i inagazynow. Podj^l prare majace nacelu zdo-

bycie aktualnycli danvrb o Arsenale Kijowskim. Informowal rentralc; o or-

ganizacji prac'y z kilk'niiastoma agcntaini oraz najblizszych planacb rozbu-

dowy sieci wy'wiadowczej. Charakterystyczny by! fragment raportu organi-

zarvjnego placowki „0.2". przrdstawiajacy warunki. w jakicli prowadzil swa.

dzialalnosc38 : ..Obstawitom teraz radiotclegrafistQ z fi radiobaonu oraz lot-

niska z 5 awiobrygady. Szukani S])osobn zniiiterosowania ich. ale nie wiem
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doprawdy jak to zrobu'. Przy tej sposobnosri 3 radiobaon nie sloi w Kijo-

wic tylko w Dniepropielrowskn, jakas jednostka togo radiobaonu znajduje
sic; w Rzyszczowie, gdzie ostalnio odbyly sie_ rwiczenia dyondw zenitowych
w pola.czenin z radiooddzialami i lolnictwrm. S prawn samodzielne-go artdy-

omi w Dniepropietrowskn zostala jnx przcze mnie wyjasniona. Stacjonuje
(am 21 zenitowy artdyon (dywizjon arlylerii przeciwlodiiczej). Ostatnio je-

stem na dobrej drodze do znalezicnia rzoigdw. Obstawiany przezc mnie lot-

nik, inlody ofirer, k(6ry w r.k. skonczyl szkol^ w J.eiimgrndzie, jest dose
tnidny. Tem nic mnic-j dostalem juz od niego par? iiilbrmarji:

a) w Kijowic i Dniepropietrowskn ina.ja powstac bazy lekkich liydropla-
towedw pizywiazane do flotylli dnicprowskirj. W zwiazkn z przoistoczeniem
Dniepropietrowska w powyzsza. przystaii rzerzna, ma w nim bye skoncentro-
wana flotylla dnieproivska.

b) wym. potwicrdzil, ze do Kijowa przerziicono pewnr oddzialy lotnicze
z Leningradu".

Interesujary byl rdwniez imiy fragment raporin. nkaznjarv wzmozona
of}iron<; tajemnicy wojskowcj: „Sadowski. kldiy /. tyhiln swego fachu poza-
wieraf scrder.zne znajomosci z szoferaini wszyslkidi wojskowych sainocho-
ddw, jakie tn sic; znajdnja, nio moze w wioln wypadknrh dowiedziec sit; naj-

prostszych rzoczy. Obemic jeszcze jedno ntnidiiienie: wszyslkic tablice na
gmachach jednostck dyspozycyjnych sa. zniicnioiie, up. na. koszaracli 14 ba-
omt saperdw, dotycliczasowy napis „M sapioniyj balalion'' kilka dni tcmu
zmicnioiio na „N-skij sapioniyj l>alalioii"

a\ Dalej por. Niezbrzycki przed-
stawil kilkanascic iniiyrh pizykladdw swiadczacyHi o zaostrzeiiin ochrony
tajemnicy. Kicrowuik placowki „0.2'' slwienlzil jrdnak, ze pomimo tycii

obostrzeri „sprytny, a co najwazniejsze, odwazny agent, moze sie. wsze/izie

przedostae". Podawnl przyklad penetiarji jednostek sowierkirli przeprowa-
dzanyrh wspdlnie.z Sadowskim. Byli obaj wewnatrz koszar 1.15 piilku pie-
rlmty, rozporzcli badania lejonn lotni&ka .". Iliygady l.ol nirzej i innyrli obick-
tdw. Fologiafowat rozbudowt; Forlyfikaiji «• lejonie Kijnwa oraz opisywal naj-
nowsze sposoby maskowania prac o rliaraklerxe wojskowym. Dwnlctnia dzia-
[ainosc por. Niezbrzyekicgo przyniosla wiHe knrzysci Oddzialowi II. Ponadto
poznicjszy szcf Refcratu „Wsclidd" lizyskal kolejne dnswiadrzenie przydatne
w kierowaiiiu wywiadem na Zwiazek Sowiecki.

Wdrugiej polowic lf>2S r. zostaly niuclinmioiie nowe plardwki natcrenie
panstw sasiadnja.cycli z ZSRS. 28 VII! 1928 r. w stnlrry Finfandii w miej-
sce placowki ..Tin" powsf.a.la |)lardwka o krypl.on'mite ...S..T. .lednoczesnie
nasta.pi!a tcorganizarja la.cznosci z Oddziiilem II. Kontakly ze sztabcin fiii-

skim podj^l attache wojskowy, natomiasl kieimvnik plardwki nawia.zal bliska.

wspdlprac*; z miejscowym wywiadem. Orena lej wspdlprary po kilku micsia,-

carli n ie byla zbyl wysoka. Wj>iawdzie wywiad Tniski przekazywat wszelkic
opracowania dotycza.ee ZSRS, jednak wed lug owny Oddziatn II materialy
tc swiadczyly o tym, zc „sztab fiiiski piacuje l>ardzo s!al>o i wyczuwa si?

absolutny brak zainteresowania sprawanii wywiadn na Rosjr;".
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Na poczaikn 1020 r. nnichomiono plardwke wywiadowcza, ° kryptoni-

tiiic „k'.3", prowadzaca, rozpoznanic w rejontc Kaiikazn. Joj diarakter rdz-

nil sic. nieco od nowycli placowck powslaja.cyr.h na torcnio Rosji. Dzialal-

nosc joj okreslona byla jako „micszana"; pologala ona na osobistych kontak-

tarli kicrownika placowki z zolnierzami sowiockimi. Taka mctoda pracy byla

mozliwa w micjscowycli waninkach. Plan rozwoju placowck wywiadowczych

Refcratu „Wsc.lidd" zmierzal do utworzenia podobnej placowki na terenie

Leningradu. Jcj zadania. maja.cc cliaraklcr spcc.jalny. pologaly na sledzeniu

rozwoju floty morskiej ZSRS. Ponadto przcwidywano powstanic kilku placo-

wck „dokumenlalnych o wysokich zaczcpicniach indywidnalnycli". Ich dzia-

lalnosc miala polegac na wykorzystywanin osobistych konfaklow kicrowni-

kdw placowck 7. wyzszymi oficcrami Armii Czerwoncj. Plarowki tc inialy bye

nastawione „na krdtka. prace za duze pieniadzc". \V planadi roferatu bylo

nrncliomiente clwdch takidi placowck w Moskwie. Jrdtia z nidi miala spe-

cjalizowac si^ w zdobywauiu dokmneiildw dolyczncyrh lotiiiclwa; ponadto

w Kijowie i Cbarkowic zamierzano lilworzyc po jcdncj placdwrc tego typu.

Wraz z wprowadzeniem nowycli mclod dzialania nastapity zmiany w or-

ganizacji placowck wywiadowczych. Duzo uwagi poswiccono na zabezpie-

czenio ich kierownikdw przed dckottspirncja. W tyin cdii contrala przydzie-

lila dodatkowy personcl wystcpiijacy oficjalnic w roli kicrowrow i woznych

konsiilatdw RP. Osoby tc byly wykorzystywanc do utrzymywania kontak-

tow z rczydentami, podejmowania przedsiewziee kontrwywiadowczych oraz

wykonywania wszelkicli zadari pomocniczycli. Wcdliig przewidywari Wy-

dziatu Wywiadowczcgo kompleksowa reorgantzacja siaiek wywiadowczych

prowadzacych <lzia.lalno.se: przeciwko Rosji miala Invar ct> najmiiicj do koika

1929 r.

W styczniu 1929 v. ponownic doknnano komplcksowcj occny stanu prac

Wydzialii Wywiadowczcgo. Zc wzgledu na znaczonic dwezesnych opinii na

tctnat stanu zaawansowania. zmian w wywiadzie skiorowanym na wsdidd

warto przytoczyc fragment raportn. dotyczarcgo stann prac. II Oddzialn.

Wynika z nicgo, ze „Wywiad na Ros.je. — ulcgl najbnrdziej gruntowncj re-

organizacji. Analiza na tym Ooncic dala najwieccj ucgatywnycli wynikdw.

Wartosc placowck albo znikoma, albo iiadspodzicwany dnzy proccnt kon-

tnkl.dw z GPU. Warunki pracy przeiziilowcj przcz granice. dziatanie przcz

posrcdiiikdw — okazaly sic. zbyt trndiic. Z systcimi pracy przcz placowki

okalaja.ee Rosjc t.rzebasie. bylo przerziicic tia system plardwrk wcwna.trz So-

wicldw. Z wysilkvi ida^ccgo na zdobycic dokimicntow. trzeba bylo przejsc na

wywiad obscrwacyjny. Stan wywiadn na RosJQJest staby. Nie odpowiada on

potrzebom pracopcracyjtiycli. Trndnc warunki pracy w Sowictadi nie rokuja.

powazuiejszej poprawy'w czasie blizszyin. .Icdynie ziniana wannikow wewti?-

trznych w Rosji Sowtcckiej moze ztnicnir to perspcklywy. Zc stan ten jest

niczalczny od srodkdw i wyrobienia w pracy swiadrzy to, zc- mimo siabosci

naszego stann, jestesmy lepsi od znanydi nam slnzb inroiniacyjnych (angiel-

ska, japonska, fraiicMska. amcrykariska. rimiiu'iska, tnrccka, bahycka)* ".

W porownatiiu wywiadn na wsdidd dwezesny wywiad na Nicmcy miat

lepszc warunki rozwoju. Wprawdzic brak bylo odpowicdtiioj liczby wyszko-
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lonyrli oficerdw wywiadowczycli, jednak stati zaawansowania intensywnic

rozwijanych prac organizacyjnycli pozwalat kicrownittwii Oddziahi II na
formowanic bardzicj optymistycznycb opinii. Wynikalo to przcdc wszystkim
z powodu hermetycznosci systomn sowierkirgo. System terrorn wobec auto-

clitondw, a rownoczesnie inwigilarji kazdego podejrzanrgo (rzyli w praktycc

kazdego, gdyz partia i organy byty bnrdzo ..rzujne") obrokrajowca, narastal

7, biegiem lat. W latarli trzydzicstych wyrokdw skazufaryrh za szpiegostwo,

w tym czcsto na rzecz wywiadn polskiego, byto tak wide, zc jak zauwaza
Aleksandcr Soizenicyn ..gdyby policzye wszyslkich, skazanych na jego pod-

stawic, to mozna by pomyslec, ze ani z rolmctwa, atii ?, prary w przetny-

sle, ani z zadnej innej roboty nie iitrzymywat sie nasz nardd za Stalina,

tylko zc szpiegostwa i ze zyl na koszt obryrh wywiaddw*"11
. W tych wa-

ninkach skuterzne prowadzenie wywiadn bylo sprawa. niozwyklc skompliko-
wana,, wymagajaca. w dziaianiacli innycli IVinii, \\n tr. kldrynii poslugiwano
sic. up. w Nicmczech.

Na pocza,tkn 1929 r., niezalcznic od wprowadzanyrli zniian, podjqto
prdlx; zorganizowania wywiadn na ZSR.S z tn-emi Xtrinior., wykorzystuja,c

wrzcsniejsze kontakly w sowicekim przcdslawicielslwie liandlowym „Torg-
pirdshvo" oraz nicmicckim przemyslc zbrojeniowym, Wc wspdlpracy z Re-
foratcin „Wsdidd" Wydziahi Wywiadowrzego zwerbowano rnicdzy innymi
w TWIinie agenta o pscndoniinie „Mircrki". ktdry przokazywal wartosciowe
informacje na trmat sowieckirli zamdwien wojskowych, na przyklnd w ba-
warskirli zakladach wytwarzajurycli silniki orazmolorvkln wvposazone w ka-

ral)iny maszynowe. Agent ten dostarrza) fniokopic nindw liandlowych, za-

mdwieii, protokotdw z prowadzonyrli portraklacji. limy in form a tor, o pseu-

donimic „B-2", miat dostQp do osdb zalriidnionyrli w niemierkim handlu
zagranicznyni i zdobywal gldwnic wiadnnio.sri o waziiycli transakejach nie-

miccko-sowicekich, izadziej zdobywajac dokiimenty. Obaj wspdipracownicy
Rcfcratu .;,Zndidd" otrzymywali miesicrziik' tylko |>o siedcindziesi^t piec do-

lardw. Ich dzialalnosc spolykata si? z lizrtanicm Referatn „\Vsch6d". Ten
kicninek rozpoznania okazal sii; oworny. Pidby nzyskaiiia zrddcl informa-
cji w przedslawidelslwadi „Totypirrlshrfi~ we Wloszcdi i na f.otwie rdwnicz
przyniosty pozytywne rczultaly. W zwia_zku v. tym pnd.jeto organizaqc. siatki

wywiadowczej wykorzystuj^ccj kontakly liandlowo Hosji Sowiei kiej na tcre-

nic Turcji43 .

Powyzsze przedsi<;wzi(;cia mogly przyiiicsi' duzo knrzysri jedynie pod-
czas pokoju. HownoczoMiie z rozwojeiti ..sieri poknjowcj" Oddziai II konty-
nnowa) prace majarc na celn budow^ sialck, ktoie moglyby fntikcjonowac
w czasic wojny. Nowc mozliwosci stwarzalo ntwoizenio plart'nvki o kryptoni-

mie ,.F>.3". Miala ona prowadzic wywiad w icjonir Kankazn, wykorzystuja^c
osoby rekrutiija.ee sic sposrod emigrarji kaukaskiej, wspdlpranija.ee z wywia-
dem tureckiiri. Placdwka miata przygotowar takzo skrzynki kontaktowe na
vvypadek wojny.

Rcfcrat ..Wschdd" zwrdcil uwage na pnhvyscp skatidynawski, gdzie ist-

niaty mozliwosei utworzenia placdwki zappwiiiajajej larznosc: z siatkami wy-
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wiadowczymi na terenie ZSRS w razie konfliklu zbrojnego. Za najbardzicj

dogodnc uznano polozcnic Sztokliolmu. Opmcz dobrze rozwinietej kornuni-

kacji, stolica Szwecji miala te. zalctg, ze mirscily sic. tarn liczne firmy paristw

utrzymujacych kontakty handlowe z Rosja.. Umieszrzenie w nich informato-

row stwarzalo mozliwosc kontyntiowania wywiadu w wypadkn wojny. Nalezy

przyznac, ze przewidywania te okazaly si<; czgsciowo sluszne. Podczas dru-

giej wojny swiatowej wywiad Polskirh Si) Zbrojnych tia Zacliodzie korzystal

z pomocy firm szwedzkicb przy utrzymywaniu lacznosci z oktipowanym kra-

jprn -

Ziniana charakteru placowek usytuowanyrii na (erenic ZSRS zmniej-

szala ryzyko dekonspiracji, jednak ich dziatalnosc przynosila stabsze rezul-

taty. Pracc. nowych placowek Referatu „Wscliod'' ntnidiiiala mataiiczebnosc

ich personelu t
niedostateczne wyposazcnie tr-rintirzne. Dlatogo Oddzial II

poszukiwal nowych zrodrl infoniiaeji, kiernjac mvagc tia porsonel polskich

placowek dyploma.tyc7.nych. Jcdnakze jnz wczesnicj stosunki micdzy ofice-

rami wywiadu a pracownikanii amhasady RP w Moskwie i konsulatow nie

ukladaiy si? najiepicj. Nowa sytuacja wyinagala aktywncgo udzialu zwla-

szcza konsulow i ich zast^pcow, .lednym z naczelnych postulatow, sformu-

lowanych juz na pocza,tku 1929 r., bylo doprowadzcnic do zmiany polityki

MSZ wobec konsulatow na terenie Rosji. Zatrudniano za mato urzcdnikow,

ktorzy byli ponadto zle oplacani. Do ZSHS wyjezdzaly przowaznic osoby

znajdnja.ce sie, w trudnej sytuacji matcrialnej. Dla nich warnnki pamijace

w naszych konsulatacli wyda.waly si? znosito. Przewazali nrzcdiiicy kontrak-

towi o niskicli kwalifikacjaclt, czcsto nie znajacy jezyka rosyjskiego. Wide

zaslrzezeii budzily umieje.tnosci urzcdnikow pelniarych funkcjc konsulow.

Z rozpoznania. Referatn „Wscli6d" wynikalo. ze stan kadry przrdstawial sie.

nastgpujaco43 :

„1) Konsuiat w Leningradzie — konsiil ttugeniiisz YVccse, czlowiek zu-

pclnie bierny, nie orientuje si? w sytnacji;

2) Konsuiat w Moskwie — konsul TanVtisz Blaszkiewicz, uwazany za

przyslowiowcgo naiwnogo nawet na terenie MSZ, malo intdigentny, nie

oriontuje sie. w sytuacji sowieckiej;

3) Konsuiat w Miiisku — konsul Wit old Okoriski. nie oriontuje si? w sy-

tuacji, b. nictaktowny w postc.powaniu z wladzami sowicrkimi, utrudnia

prace. cksponentom, nicclie.tny do naszoj prncy. YVicr>konsul Piotrowski —
1). inlody, nie zna rosyjskiego ani terenii Hosji"

.

Nicco lepiej wypadla ocena konsnlntii w Kijowie. Konsul Jan Karszo-

-Siedlcwski przycliylnie odnosil sie. do pracy Oddziatu II, jednak ze wzgledu

na zbyt dlugi pobyt na terenie Rosji Sowierkiej i kondikty personalne z MSZ,

znicdiecony by! do pracy o charakterze wywiadowczym. Natomiast wicekon-

sul Koch nie znal j<;zyka rosyjskiego i tniejsrowych stnsimkow. Ryl uwaiany

za intryganta i niechgtnie odnosit s'k; do dzialalnosri II Oddzialu.

W tej sytuacji ogolna ocena persondii konsulatow nie mogla bye korzy-

stna. Podkreslono, ze by I to „zespol zuprlnie niedoslat.ecznie przygotowatiy

do pracy na tak trudnym terenie jak ZSR.S". Ponadlo urzednicy konsula-
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tow nie studiowali micjscowej sytuacji, a jrdynym zmdlem informacji byla

powiorzchownio analizowana pra.sa. Unporty konstdatnw byly na ogol bez

warlosci, a icli tresc tiic wykraczala poza orrny prezr-ntowane przez Depar-

tament Polityezny Ministerstwa Spraw Zagranicznydi.

Takasytuacjabyla jednym z powodow niewielkirgo zainlerrsowania Od-

dzialu II kreowaniem nowycli konsulalow RP na terenie Rosjt pomimo ist-

nicnia takidi mozliwosci. Swiadczyla o tym korespondcncja niicdzy ambasa-

dorem Palkiem a mjr. K'obylaiiskim, Rl.t.arli<* wojskowyni w Moskwie. 24 VII

1928 r. ambasador poinformowal attadic, iz zamierza iitworzyc konsulat na
Sybcrii. Na poczajkti siorptiia miat on pndjac lozmowy z Naiiomindielem
na temat jego lokalizacji.

Ambasador prosil, by Oddzia! II wskazal najbardziej dogodnc miasto

z punktu widzonia zaintcresowari wywiadrt. Major Kobylaiiski zapropono-

wal trzy miasta: Nowosybirsk, Cli aba rows k i YVIadywostok. Wcdhig tdego

najwi(?ksze korzysci inoglo przyniesY- nsytnowanie konsnlatn wo Wladywo-
stoku ze wzglcdil na dobra. komiinikacjc ze .slolica, Japonii i Ilarbinem.

Stanowisko Oddzialu II w tej sprawio nwzglednialo roznc aspckty utwo-

rzrnia nowego konsuiatu. Zakladajac. ze siiona sowicrka zazada na zasadzie

wzajcmnosci utworzcnia swojego konsnlatn w Polscr. ocrniono, zc spowoduje

to „wi<;ksze straty niz korzysri w dziedzinir bezpirrzenslwa paristwa". Naj-

bardziej korzystne, z punktu widzonia prar iiiobilizacyjnydi. byloby utwo-

rzenie konsnlatn w Odcssie. nilansujac korzysri z ewenhialnymi stratami,

kierownictwo Oddziatn II tiznalo, y.c jedynio takie tozwiazanie bylo opty-

mahie. Innym dopuszcznlnym rozwiazaniem, z punktu widzenia Oddzialu II,

moglo bye utworzente konsuiatu wc Windywostokn. pod warunkiem, ze nie

bedzie przestrzegana zasada wzajeiwiosd'1,1

.

Analizujac warunki, w jakirh prowadzili dzialalnosr ofkorowie Rcfcratu

„Wsdiod", natezy rownicz uwzglcdnie' proby iiispiracji personclu polskich

.placcwek dyplomatycznych ze strony sowieckiogo kntil rwywiadu. W polskich

urzedach zjawialy siq nickicdy osoby ofernjacc wspolpinr<; w dose piv.ekomi-

jacy sposob, dlatego odrozn ionic prowokatora od osoby urzdwoj wymagalo
wysokich kwalifikacji. Osoby takie dysporinwaly dose rzesto wartosciowymi

informacjami.

3 XI 1930 r. zglosit sic, do attadic wojskowcgo w Moskwie pplk. dypl.

Jana Kowalewskicgo, niejaki Collenius, podajacy siij za wyzszogo urz^dnika

Wniesztorgu. Nie byla to jego pierwsza wizyta. Kilka miosicry wczesniej po-

jawil siq z wlasnej inicjalywy n pplk. Kowatewskiogo i przekazal informacji

o porwaniu Kntiepowa. Tytn razein powiarlomil polskirgo attache wojsko-

wego, iz ostatnio zostal aresztowany prstowoduic/.acy Snrvtmrkomu RSFSR
Siergioj Syrcow, wraz z wieioma wybittiyud dzialaczami partyjnymi oraz

wojskowymi o bogatym stazu rewohicyjnyni pod zaizntcm zorganizowanego

spisku przeciwko Stalinowi i Biurii Politycznemn. Ponadto aresztowanym
zarzneano stworzeuie zakonspirowanpgo nowego polilbiurti z nowym sekre-

tarzem generalnym i porozninienie sie z koland wojskowymi. Podpulkownik
Kowalewski nznal infonnatora za osobc bardzo iiiteligentn^. orientuj^cq. sic.
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w sytuacji politycznej. Collenius ocenial, ze spisok jest wynikiem rosnacego

upadku picstizu partii w masach oraz hcgemonii Slalina w lonie samcj par-

tii. .lego zdaniom spisek ten mial narelu uzdrowienie degencnijficej sie. partii

i przelamanie moralnego kryzysu komunizmii. Charaktoryziijac wewngtrzny

stan moralny ZSRS i partii, informator podkroslil rosnare powszechne zm?-

czcuie wysilkiem spoleczeristwa sowieckiego oraz stwWdzil, iz rozszerzylo

sic. ono takze na sfcry partyjne i kierownirze.

Collenius wyrazil poglad, ze swiadr zy to, iz Rosjn Sowiocka jest gotowa

do wojny. Stwierdzit: „zmobilizowa.nie mas i dante im broni w rcce pozwoli

najwyzej nadoprowadzenie icli dogranicy". rozkladzic wcwnclrznego apa-

ratu sowieckiego mialy swiadczyc, jego zdaniein, odbywajace sie. wowczas

proccsy: N. Kondratjcwa (sprawa rzekomcj ..Partii Clilopow Pracujacych"),

Wtadirnira Gromana — rzy ley. Prompartii (..Pari ii Przemyslowej") w kto-

rycli podobnic jak w sprawie Syreowa zaangazowani liyli dzialacze partyjni.

[nformator podkreslil, zc przy orenie sylnacji iialozy brae pod uwagq

prowokacJQ ze strony GPU, wymnszanio zeznari, na przyklad w wyniku prze-

trzymywania aresztowanycli w tzw. korkowyrh celacli. nmozliwiaj^cych sto-

sowatiie „rezimu milczcnia", ktdre nastepnie sa. cytowane i koiportowane

wsrod czlonkdw partii jako rzekome dowody grozarego Rosji niebezpieczeii-

stwa.

Rozmdwcapptk. Kowalewskiego przekazal rowniez wide in formacji o sy-

lnacji wewnetrznej w Zwiazku Sowiockim. SlwierdziL ze w Kazaclistanie

wybnrliaja, rozrucliy pod hastcm wolnego liaudln, llinninnc przez wojsko

z uzyciem samorhodow pancernych i lntnictwa. Clilnpom na wsi i w kolcho-

zacli liylo obojetiie czy bedzie ii.r Izaj, czy nie, gdyz nie pracnja. dla siebie.

Wsrdd muzulmandw w Srodkowej Azji obserwowano wrzcnie, ktdre moglo

doprowadzic do wystapienia pod zielonym sztandarem proroka przeciwko

konmnistom. Collenius stara! si<; wciagna,c pplk. Kowalewskiego do dyskusji

na ten temat. Ncgatywnie orcnil sytiiacjc- gospodarrza Rosji, fwierdz^c, ze

znalazla si^ w slepcj uliczce, czego dowodem mial bye brak pieniedzy w ban-

karli. Systematyczuie pogarszalasiQ jakosc wyrobow w ro7.iilt.acic stosowania

oszczodnosciowych receptur i tiieprzcstrzegania norm trrhiiicznych.

Na zakorirzente rozmowy Collenius wystapil z propozyeja. slalego infor-

mowanta pplk. Kowalewskiego o wszelkidt sprawarh ititcresnja,cycli polski

wywiad.

Podpulkownik Kowalewski, nznawany za jednego z najlcpszycli specja-

listow w sprawacli sowicckicli, byl przekonany. iz C'olleniiis zostal wyslany

przez GPU w celu nawia^zatiia z iiinri kotitaktu. Swiadrzylo o tym to, iz

za wszelkfi cene. chcial przekazac swoj inline]- telefonn i ntrzyinywac lq.cz-

nose. Dostarczone informacje. wedlng pplk. Kowalewskiego. wskazywaly na

zamiar wzbud^cnia zaiifania. Wiadotnosci dotyczare Syrrowa okazaly siq

prawdziwe, ponicwaz A XI 19.10 r. w prasie nioskiewskiej nkazala si^ notatka

o jogo odwolaniii ze stanowiska prezesa Soimarkotmi RSPSR i miauowanin

na jego miejsre Daniila Suliinowa. Potnimo to pplk Kowalewski. informuj^c
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central? o przcbiegu rozmowy, zamierzat zarhowac daleko ida.ca, ostroznosc

w dalszych kontaktacli z Colleniiiscm.

Po podpisaniu polsko-radzieckiego iikladn o nieagresji (25 VI 1932)

w Oddziale II ozyty nadzirje na rozbitdowt; placowck wywiadowczych skie-

rowanych na wsclidd. Powrdcono do konrepcji wysiiwanyrli wiosna, 1921 r.,

lirzac na wykorzystanie oficjalnycli kont.akl.dw iniedzy obn pai'istwami do

tworzonia firm kontrolowanyrli przez wywiad. Jcdnakzc analiza dwustron-

nyrli stosunkow podjcta rok po podpisaniu ukladu nie przrdstawiala sig

optymistycznie. Zbiizenie, o ktdrym pisano w prasie wkrdtre po podpisaniu

ukladu, w rzerzywistosci postcpowalo „zdtwim krokieiii". Szrzegdlnie bylo

to widoczne w stosunkach tnicdzy konsulatami HP a wladzami sowieckimi.

Konsnlaty notowaly powtarzaja/-e sic; ..ohjawy biernego oporn i niezyczliwo-

sct". W tej sytuacji placdwki wywiadowczr- umieszrzpnc w konsulatach byly

nada] iiarazono na wystcjuijare wczesniej prnwokacjo i akcjc dywersyjiic.

W zwia.zkn z tym. iz rozwiiiicric wspdlpracy gospodarrzrj ze wscliod-

nitii sasiadom napotykalo truclnosri Oddzial II nie indgl slworzyc fikcyj-

nyrli placowck handlowyrli. Z takimi przedsiewzieciatni wiazalo sic. oplaca-

nie nioproduktywnycli instytitrji, kloiych dzialalnosY nie mogta. przynosic

zbyt dnzych efektdw ze wzglcdii na aktywno zainterrsowanic nimi ze strony

sowicckiego kontrwywiadu, natomiast ..doczepianic" plardwek Oddzialu II

do istnieja.cycli juz przedsicbiotstw liandlowych nie przynioslo efektdw, gdyz

profil dzialalnosci tycli instytucji z reguly nie odpowiadal zaintcresowaniom

wywiadu. Nie sprzyjala zamierzeniom Oddzialu II lakze rcorganizacjazagra-

nicznego tiattdln sowierkiego. Przcdslawiciele handlowi Zwia.zku Sowieckiego

tnogli swobodnic odwiedzac przedsiebinrstwa na Icivnie Polski, natomiast

wyslannicy poifikich firm z reguly ograniczali sue \\izyly do cenlraluycli

instytucji handlowydi w Moskwie ( Wnieszlorf; ltd) Tnif/pricr!).

Pomiino dwukiot.nego wzrostn nbroldw liandlowych. jaki mial miej-

sce w latach 1032-193-3, Oddzial II nie odnotowal powazuiojszych korzysci

z pnnktu widzcnia swych interesdw. Hozpalrywano wicr mozliwosci umie-

szczcnia. wspdlpracownikdw Rcferalii ..Wsclidd" wdzialarh reklamy poszcze-

gdlnyrh firm, co miato pozwolic na w miaie swobodnc pornszanie sic; w te-

rcnic.

Wcdhig oren Rcferatti ,,Wschdd" nmw mozliwosci stwarzala utrzymu-

jaca si<; trudtia sytuacja \v przemysle snwirekim. Na korzysc dzialalo pogor-

szenie stosunkow z Niemcanii po dqjsciu Hillera do wtadzy. Angazowani

wrzosiiiej specjalisci niemiccry mnsioli opnscic fabryki na terenie ZS1LS.

W irli miejsro zatrndiiiano facliowcdw z innycli panslw, gldwttie z Fran-

rji, Slandw Zjednoczonyrli, Austrii i C'zerlioslowacji. .lednakze nie obserwo-

wano zainteresowania polskimi sperjalislami. W Odd/.iale II interpretowano

to nircbcjcia; ze wzgl^ddw politycztivcli i nbawa. przed wykorzystywaniem

tycli osdb do celdw wywiadowczycli. Z dnigiej strony brak bylo zaintereso-

wania ze strony polskirh wladz koopcrarja, 'ego rodzajn. dlatego Oddzial II

podja.1 starauia o zorganizowatiie wyjazddw polskirli sprrjalistdw przy wyko-

rzystaniu naszych plardwek dyploinatyrznycli. Jodtiakze brak zrozumienia
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potrzeb Oddziatu II przoz administratis paristwowa dodatkowo utrudnial

tcgo rodzaju przcdsiewziccia. Na porzfjtku 1033 r. Rosjanie wysuneji wobec

Komisariatu Uz^du m. st. Warszawy propozycje, przyK'ria pcwnej liczby stu-

dcntow na praktyke, roln^ w koldiozarh . Odpowicdz odmowna, udztclona bez

nzgodniema z Oddziatcm II, utiicmozliwita wykorzysUnic toj okazji w celach

wywiadowczych. Decyzje. odmowna^ w tej sprawie podjc/to w obawie przed

skomiinizowaiiiem mlodziezy.

Kontakty w Rosji Sowicckiej nawiazywaly rdzne instytncje, dlatego Re-

fcrat nWschod'
1

proponowal utworzcnie spcrjalnej agcntnry, ktorej zadaniem

byloby ujawnianie sytuacji dogodnycli do podjecia. dzialalnosci wywiadow-
czej. Chodzito o takic insty tticje, jak: Ministcrstwo Przemysln i Handlu, In-

stytut Eksport.owy MSZ, Komisariat Rzadu, MSW, Tnstytnt Hadaii Europy

Wsrliodniej, Stowarzyszcnie Teclmikow45
.

Pownc korzysci przynosilo umiejctne wykorzystanir tranzytn. Oddzial II

zdobywal cennc mformacjeod osob zatrndnionycli w przernyslc wscliodniego

sa.siada, a przcjczdzajacych przcz term Polski. Doporzatkti lat trzydziestych

najwir;cej danych dostarczali specjalisci z Ninniiec, ktdrzy dose rln;tiiie podej-

mowalt wspolprac? z polskim wywiadein. JcdiiB; z przyczyn byly powtarza-

ja.ee sic. zatargi na tie finansowym z pracodawcami na terenie Zwia.zku So-

wierkicgo. Z kilkuletnicli doswiadczeii wynikalo, ze najbardziej okonomiczne

bylo jednorazowe angazowanie takich osob. Dluzsza wspolpraca, pomimo
rosnficych wydatkow, nic przyniosla korzysci w postaci nowyrli danych wy-

wiadowczych. Przedsicwzieeia Oddzialu II zostaly ttasilone od polowy lipca

1931 r.,gdy uzyskano informacje agcntiiralnez poselslwa sowirckicgo w War-

szawie o zmianacli w polityce gospodarczej ZSRS po oslattiitn przemowieniu

Stalina. Z rozpoznania agent n rainego wytiikalo, ze przemysl sowiecki mial

zatrtidnic w najblizszycli latacli okolo miliona roznogo rodzajn fachowcow

sprowadzonych z zagranicy.

Informacje te potwierdzil Referat „Wsclidd". Ustalono, ze w Berlinie

przy „Techni$che HochschMle" zosta.) zorganizowany sperjalny kurs dla nie-

mieckich inzynicrow i mechantkdw wysylanycli do Rnsji Sowicckiej, zajmu-

jstcycli si? montazem silnikow lotniczycli. Zaklady „l\r\fpp* wzmogly do-

stawy blokow i plyt stalowych. Jednorzesnie gwattownie wzrosly zamowie-

nia na niemiecki sprzc,t radiowy, kablc tolcfoniczne ilp. Fabryka w Nie-

dcrsclionewclde zwigkszyla dostawy transfnnnatormv do ZSRS. W zakla-

dacb „Telefunkcn" nasilily si? zaknpy radiostacji nadawczycli o mocy od stu

do lysiaca kVV 6
.

Nickorzystnym zjawiskiem z pitnkt.n widzenia Rrforatn ..Wschod" byl

cbaos, jaki nasta_pil wraz z zaeiesnienicm stosunkdw polilycziiych ze Zwiaz-

kiem Sowieckim. Duze zainteresowanie sytnacja. panuja.ca za wscliodniaj gra-

nica. spowodowalo gwaltowny rozwoj tnrystyki, improz knlturalnycli, sporto-

wych i naukowych. Zezwolenia na wyjazdy byty ndzidanc bez porozumienia

z II Oddzialem. Brak bylo nawet scislej owidencji osob, ktorym paszporty

wydawali starostowie lub wojewodowie. Zdarzaly si<; przypadki wyjazdow
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na podslawic paszporldw dyplomalycznycli boz poinlbrmowania o tym Mi-
nistcrstwa Spraw Wcwncjtrznyrli.

Na poczajkn 193'l r. miato miejsre wydarzenie, ktdre dobrzo ilustrowalo

dwrzesna, sytiiacJQ. Linia okretowa „G(lynia — Aineryka" zorganizowala wy-
cioczk<; zbiorowq. bez paszportdw do Lc-niiigrndii. Urzestnicy toj wycieczki
iiie byli kontrolowani przoz zaden polski organ bezpioczcristwa. W rezultacie

dwadziescia szc.se osdb porbodzenia zydowskiogo, w wiekszosci notowanych
komunistdw, pozostaio w Rosji. Z toj gnipy „dobrowolnych ucliodzcdw" so-

wiocki wywiad przerznci! do Polski szc-snascio osdl). Wedlng opinii Referatu
,,Wschdd" wickszosc z nirli podjda dziaialnosc przociwko naszomu panstwu.

Wide nieprawidlowosci notowano w riinkcjoriowaniir binr tiirystycznych

„Iiitnrist" i „Orbis". Zdarzaly sie; proby wyrabiania paszporldw bezimieri-

nyrli i zbiorowych lub nzyskiwania wiz przed wydanictn paszportdw. Kazda
odmowa wydatiia paszportu byla sygnatein dla. wtadz sowieckirli o osobach
podejrzanycli przcz polskie organa bozpicczetistwa. Pomimo to Oddzial II

ntc wykazal wiekszego zaintcrcsowania tego rodzajii wyjazdami, ponicwaz
,.bolszcwicy zasadnirzo prowadza. wycieczki utaiiymi szlakami, zwiedzajac
tylko obiekty pokazowe"'17 .

Niewielkie korzysci przyiiosily proby wla.cza.iiia do ckip polskich nau-
kowedw i artystdw, wspdlpracownikdw Rcforahi ,,Wscliod". Uyli oni nieznani
w tycli srodowiskacb i wzbudzaii iiiciifnosr. I,epszc rezultaty przynosilo na-
wia.zywanie kontaktdw z tymi specjalislanii, kldrzy ( wykorzystujac nieiiwagQ
swyrli opieknndw) pofrafili doktadnie zlnstrowac zwiedzany obickt.

Rdwniez kontrwywiad mial zastrzezonia do organizarji wymiany jiau-

kowej ze Zwia.zkiorn Sowieckim. Rrnk nadzorii nad wyjazdami polskicli pro-

fesordw i kontroli icli pobyln w tym kraju iitalwial inicjscowyin organom
bezpicczeristwaoddzialywanie na nirli w diichu konmnistycznyiii. Jak pisano
wraporcie Referatu „W.scli6d",obserwo\vano przypadki ..zarliwytu nad nad-
zwyczajnyini zdobyczami koimmistycziic-go nstroju paristwowego", a wiele

osdb wracajacych z ZSRS bylo „otutnaiiionyrli propaganda bolszewikdw'"18
.

W zwiazku z tym Oddzial II wystapil z inicjatywa. wprowadzenia scislej

ewidcncji wszystkich osob zamierzaja.cyrli wyjezdzac do Rosji Sowieckiej
oraz tych, klore powrdrily z tego paiistwa. Do pomocy w rejestracji danych
zostaly w}a.czone Ministcrstwa Spraw Zagraniczoycli i WewiiQtrznych.

Zaciesitienie nadzoru nad wyjazdami sprvjalistdw krajowyrh i zagrankz-
nycb do ZSRS przynioslo w naste.pny<li latarh pcwuc korzysci II Oddzia-
lowi. Refcrat ,.Wscbdd" najczesciej wysvlal oficeidw wywiadn jako rzeko-
mycli czlonkdw okip nankowycli. Na przyklad w driigicj polowic maja 1931 r.

wykorzystano wyjazd specjalnej komisji nankowej z ramienia Hinra Projek-
towego Melioracji Polesia, ktdrej zadaniom liyto zbadanie Prypeci od granicy
do ujscia. Wsrdd czlonkdw komisji znalazl sic por. mar. Edmund Jodkow-
ski, ktdry dokonal rozpoznania flotylli rosyjskicj, porldw i samej Prypeci.
W lipcu J93I r. Oddzial II podjal operacj^ polegajaca. na wykorzystaniu
instytneji handlowej Sowpoltorg zajninjfircj sic dwnstronna. wymiany han-
dlow^.. W wyniku poroznmienia z zaizadem tcj finny Oddziat II utworzyl
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na tcrytorium Zwiazku Sowicckiego sice agencji lotnycli Sovjtollrogu podle-

gajacych radcy handlowemn ambasady RP w Moskwic"1*.

Inny character mialo przedsiewzicc.ie podjgte w listopadzic 1934 r. przy

okazji Kongresu Geografow w Lcningradzie. VV sklndzic dclcgacji polskiej

znalczli si^m.in.oficerowie Oddzialn IT: plk Tadensz Zielcnicwski, pplk Wik-

tor Jozef Plcsner, mjr Smolarz i kpt. Jamisz Czerwcnka. Zadania dla tej

ekipy zostaly opracowanc przez szefa Sztabu Glownrgo. Pyiy one bardzo

szczcgolowe. Napierwszy plan wysunigto potrzebc ..rozpoznaiiia" przedsta-

wiririi Zwiazku Sowicckiego. Wedlug specjalnic przygnf.owanego kwestiona-

rinsza poszukiwano danycli pcrsonalnych, cecli cliaraktcrn, wad osobistych,

stosnnku do nczestnikow kongrcsu z poszczcgolnych paristw. Ponadto ofi-

corowie wywiadu mieli wykorzystac nczestnictwo \v kongrcsie do zebrania,

w miare, mozliwosci, informacji o stanie obioklow przcmyslowych i szczego-

lowych danycli o maparli nzywanych w Hosji
5".

W pierwszcj potowie lat trzydziestyrli roraz wyraznicj zaczcjo rysowac

sicr zagrozenie bezpierzcristwa II Rzcrzypospolitej. Wielc prac podejmowa-

nycli na szczcblu cetitrali swiadczylo o wzrastajacych watpliwosciach czyn-

tiikow rzadowych, z klorej strony nicbczpiceznistwo zagrazalo w wicrkszym

slopnin. Wprawdzie nadal dominowalo przekonanie o potrzebie wi<;kszego

zaangazowania si^ w przygotowania obronne przed atakicm ze wscliodn, ale

w kmku 193-1 r, pojawily sic. opinie o wzraslajacyni zagmzenin ze strony

III Rzcszy. W pracacli specjalncj komorki stndyjnej " kryptoniniie „Labora-

tnrinm", utworzonej na poleconie marszatka Pilsudxkicgo. nczcstiiiczyl m.in.

attache wojskowy w Moskwic. Nowc oceny stnim bezpieczciistwa Polski zna-

lazly swe odbicie rowniez w pracacli II Oddzinht.

Podstawowe znaczenie mial przebieg prac mobilizacyjnydi zapoczatko-

wanych w 1933 r. \V pazdzierniku 1936 i. zostaly sprccyzowane glowne

kierunki przed sit;wzie;c organ izacyjnych Refcratn „\Vscli6d" na wypadek

wojny. Najwic;ccj uwagi poswi<;cano na stiidiowanic mozliwosri mobiliza-

cyjnych (werbimku, lacznosci, obserwncji, wykorzysl.ania agcnlnry) bezpo-

sicdnio na terenie ZSRS, a tnkze paiistw sasiadnjacych (limil rofowych) zc

wschodnini rnocarslwem. Podobna waito.se inialy dnnc o paristwach eu-

ropejskich i azjatyckich. Rownoczesnic z prat-ami sfiidyjnymi podje.to na

ogromna^skalc; przedsi^wziexia zmierzajace do iitwoizenia sicci placowek kie-

rownirzych i tcduiicznyeli na terenie ..liirait infow sowieekicli" oraz skrzynck

pocztowych sluzacych do iitrzymania la,cznosci z ninii.

Do realizacji tych zamierzeri zostaly wbjezone wszystkic placowki ob-

scrwacyjno-iiiformacyjne fnnkejonujace wowrzas na terenie Zwtnzku Sowiec-

kiego. Otrzyinaly one dodatkowe zadania, ]K>legajare na stalym studiowaniu

wamnkow prac ,,pod k^tcm wywiadu wojennogo", i obserwowaniu srodo-

wisk, ktore mogly bye wykorzystane do tworzenia sialek na wypadek wojny.

Kicrownicy aktnalnie fnnkcjonnjacycli placowek inHi tak rozpracowac te-

ren. aby bylo niozliwe prowadzenie wywiadu na zapleczn odcinka frontn im

przydzielonego.
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Prace mobilizacyjne polegaly rdwniez na poddanin analizie kartolek per-

sonalnycli zawierajarycli (lane na tomat organizacji zrzeszajaryell emigracjc

rosyjskF):, instytucji liatullowycli, przomystowydi i przedstawicidi prasy so-

wierkiej. Zgodnie z dyrcklywami

Referatn ..Wsdiod" prace mobilizaryjnn mialy bye prowadzone „bardzo

intensywnie na wszystkicli tcrenach, ktdre moga byr brane pod uwage dla

organizacji wywiadu na ZSRS podczas wojny" 51
.

W koi'tcn 1936 r. prace mobilizacyjne liyly najdnle.j zaawansowanc na te-

rcnic Turcji, Pcrsji, Afganistanu, Irakn i Maiidznkno. \V Stambnle rozpraco-

wano mozliwosci technirzne i personable zorganizowania larznosci z terenu

Kaiikazu i Ukrainy oraz przygolowano kandydatow na przyszlych kurierow

i agen tow. W eclu ulalwicnia kierowania przyszlymi sialkami wywiadow-

rzymi podjejo prare maja.ee na celn nlworzenir placowki w Trebizondzie

w poblizu granicy tnrcrko-sowieckicj.

Intcnsywna. dzialalnosc prowadzila. plnrmvka wywiadowcza w Tebera-

nie. Prace mobilizacyjne podejmowanc z inysla o prowadzeniu wywiadu

na lerenie Rosji obejmowaly rcjon pohiocncj Pcrsji. Posznkiwano mozliwo-

sci rozbudowy szlakow ta.c7.110.sci kurierskiej prowadzarydi na Kaukaz i do

Tnrkicstanu, Jednyin z kicrunkow prar niialo bye ulworzenie placowek po-

morniczych w Tabryzie i Mcszedzie. Plactiwka w Telieranic scisle wspol-

prarowala z imiennirzka, w Kabuln. obserwiijaay lercn Afganistami. Na-

tomiast w Bagdadzie funkcjonowala plarmvka. „or«;aiiizaryjrio-tecliniczna"

scislo wspoldzialajaca z wywiadem biylyjsk'mi. W llarbinio na tcrcnie Man-

dznrii isttiialy siatki wywiadowrzeprowadzare rozpoznanic na Syberii. Prace

iiiobilizacyjnc byly podejmowanc tarn we wspolprney /. wywiadem japori-

skim.

Niczaleinie od tcgo podjeto wstcptie rzynnosci zmierzaja.ee do utwo-

rzenia placowki obserwncyjno-wcrbnnko\\-ej na lerenie Palcslyny. Z mysla.

o przyszlej wojnic Referat ,.Wsdiod" nrudiomi! dodalkowe ..skrzynki pocz-

towe", majacc rownicz cbara.klcr pnnktow obserwaryjnych w Syrii, Palesty-

nic i Egipcie. Prace le byly konlymiowarie w nastcpnyrli latadi.

W polowie lat trzydzicstych Referal ..Wscliod" dyspnnowal znaczna.

wicdza o stosnnkach paniijacydi na teronie ZSRS, ro sfwarzalo pewne szanse

poprawy wynikow rozpoznania. VV lipcn IfWfi r. kpi. Xiczbrzycki informowal

szefa Wywiadu KOP, mjr. dypl. T. Skimlera, o mozliwosrincli wykorzysta-

nia osrodkow przemyslowyrli na Ilialornsi. Szezcgolowa analiza warnnkow

panujacycli w zakladadi toiTowycb, cegielniadi i nieklriryi'li Tabrykach po-

zwolita wylonic kilka najhardzicj przydaf nyrli osrodkow. Byly to zaktady

torfowe „Osintorf" w rejonie Orszanskiin zat.nidniajace okolo dwodi ty-

siocy robotnikow; „Rolszewik" w pobli/.n llomln, gdzie pracowalo ponad

tysia,c osob i „Szlak SocjaJiznia" w poblizu Ilonila. w ktoryni pracowalo

okoio tysiaca osdb. W zakladadi tyrli ]ianowaly zblizone warnnki. Przewa-

zali robotnicy niewykwalifikowani, przyjinowani rororznic wiosna^ i latem.

Niewielkie zarobki, sicgajace piecdziesiat <lo siedenidziesieciii mbli micsigcz-

nie (cena dileba razowego osioindziesial pier koi>iejr-k za kilogram), prara
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ciczka, brudna i niezdrowa, waninki mieszkaniowe i wyzywienie bardzo zle.

Wiekszosc robotnikow kierowano do niej przymusowo. Ponicwaz cia^Ie wy-
stgpowaly trwlnosci w zapewnieniu pclnego zatnidnienia adininistracja tych
zakladdw przyjmowala nawet osoby nic (lysponuja.cc paszportami, co w wa-
runkach sowicckich bylo wazna,, a sprzyjajaca, okolicznoscia".

Z rozpoznania Referatu „YVschdd" wynikalo, ze w zaktadach tych pra-
cowalo wieic osdb, ktdre byly sklonne do wspdlprary z polskim wywiadem,
Podobna sytiiacja panowala w wielii ccgielntach polozonycli w poblizu ta-

kich miast, jak: Minsk, Witebsk, Jlomel, Mohylew, ISobrujsk. VV kilku fa-

brykach notowano wyja^kowo ctqzkie waninki pracy powodnjace niezado-
wolenic robotnikdw. Jednym z czynnikdw wywolujacyrh protcsty zaldg byi
„ruch stachanowski". W zakladacli tych nic mozna bylo itniieszrzac agentdw
ze wzgledu na scisla, kontrolc sprawowana przez aktywistdw komimistycz-
nyrli, natomiast zamierzano prowadzic tani aktywna dzialalnosc polityczna.
i sabotazowa,. Referat „VVschdd" zalcral posziikiwania kandydatdw na agen-
tdw wsrdd konduktordw (pmwodnikow), ktdrzy znali dobrze poszczegdlne
szlaki kolejowe. W tyin okresic dysponownno wicloina sprawdzonymi oso-
bami, chetnymi do udziclania pomocy polskiemn wywiadowi. Najczesciej
byli to ludzie ubiegajacy si§ o wyjazd do Polski. Uzgadniano z nimi zasady
nawiazania kontaktu w celn podjena wspolpracy w dowolnym momencie.
Jednakze nie wszyscy mogli bye wykorzysf.ani do zbicrania. iiifonnacji inte-

rosujacych II Oddzial.

Potnimo to organizacja wywiadu glebokiego na Iconic ZSRS napoty-
kata coraz wieksze trudnosci. Najwicksze klopoty sprawialo samo poruszanie
sic po terenie tcgo paristwa. Zwlaszrza uciaziiwe byly przepisy administra-
cyjne, reguluja.ee zasady przcinieszczania si? obywaleli Zwiay.ku Sowieckiego.
Do tcgo docbodzily ziiarzne odleglosri. sicgajace kilku tysiccy kilometrow.
Jednoczesnie coraz triidniej „zdobywano" wartosciowezrddla inlbrmacji. Po-
glebiajaca sig izolacja wscliodniego snsinda „dopro\vadzila do znpelnej nie-

moznosci werbunku na. terenie sowierkim" stwiordzal kpt. Niezbrzycki,
W kartotece Referatu ..Wschdd" dominowali Polacy. Hialornsini i Ukrairicy,

rzadko Rosjanie. Szef referatu uwazal, ze ..najwicksze asy — to nie byli Po-
lacy, w kaidym razie bardzo rzadko pochodza.cy z Polski". W srodowiskach
emigracji rosyjskiej ta.kze coraz trudnicj mozna. bylo pozyskar. wartosciowych
informatordw. W Referacie „Wsclidd" zdawano sobic sprawg z lego, ze byly
one kontrolowane przez sowiecki wywiad (GPU, C.'RU) w takim stopniu, iz

proby riowych werbunkdw staly sig ryzykowane.

Nic oznaczalo to jednak. iz zanierhano werbunku agentnry na terenie

Rosji. W okresie od lipca 1932 do kwirtnia l!)3 ] r. na icienic Moskwy funk-
cjonowala placdwka wywiadowcza o kryptonimic A\V\ kierowana przez

„Stanislawa Szadurskiego"53
. Szef refcratu korespondoiicJQ z t\ placdwka

podpisywal pseudonimem MStanislaw Sagntnwski". Zadanie kierownika pla-

cdwki. ktdry byl orient a lis ta., polegalo na ..gromadzcniu inalerialdw doty-
cza.cycli roli Sowietdw w dziele rewolncjonizowania Wschodti". ,.Szadurski"

zostal zatrudiiiony w ambasadzie R.P w Moskwie. .lego zakres czynnosci po-
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zwalal na zbir-ranie iiilbrmacji glownic dzirki analizin prasy i wydawnictw

sowicckich. Nawia,zal rowniez liczne kontakty ss orir-ntalistami rosyjsktmi i tq.

droga^ zdobywat dodatkowe danc. Zgodnie z wytyrznymi rc-ntrali w roz-

mowacli z dziennikarzami sowicckimi staral sic. podsyrac irh obawy przed

„impcrializmc-m niemieckim". „Szadnrski" rozgla.szat swoje zainteresowania

wscliodem, co ulatwiato mi! nawiazywanie nowycli kontaktow. W ten sposob

zaprzyjaznil sic; z Azis Azad Khanem, obywatHc-m bryt.yjskim, koresponden-

tom kilku pism angic-lskich i amerykanskicti, llindnscm zamic-szkalym w Ro-

sji od kilku lat, ozenionym z rosyjska Zydowka.. Wyklada! mi przez kilka lat

jczyk liinduski (Hindustani) w moskiewskicj Akadnnii Sztabu Gencralnego.

Utrzymywal bliskie kontakty z kilkoma slucliaczami Akadrmii, bqdacymi

wowczas wysokimi dowodc.ami w Armii C'zorwonej w stopnin gonerata. Inny

int.prcsnjacy kont.aktnawia.zal ..Szadurski'' z Porcyni Olionom (Czen), synem

minislra spraw zagranicznycli w cliiilskim rzadzie rfwolticyjnym. „Szaditr-

ski" zdobywal ta. droga. ccnne inforiiiarjo o sylnacji w Cliinarli. Najczcsciej

spotyka] si? z nim w sklopach z antykami na formic Moskwy. Jrdnakze czeste

podioze Cbirirzyka do jc-go krnjti ogrnniczyly czc;slolliwosc spotkari. Praca

tr-j plarowki zostala przcrwana po dwocb latarh dzialalnosci ze wzgledu na

trudnosci „Szadurskicgo" w pogodzonin obowiazke'iw sliizbowych w amba-

sadzie z zadaniami zlc-canymi przez Rrfrrat ..Wscliod".

Praca plarowek wywiadowczyclt na torrnio ZS US byla okrcsowo kon-

trolownna przcz pracownikow Reforafu ..Wschod". Xajrzcscic-j stosowano

odprawy sluzbowe z ndzialc-tn kicrownikow poszczogolnycli placowck wzy-

wanycli w tym celu do Warszawy. Ponadlo wyznarzoni oficrrowie central!

badali na lnicjscu organizacjc; placowck. zasady zaclinwania tajomnicy, sto-

sunki miedzy person elcm.

Od t'2 do 16 VII 19-13 r. przeprowadzono kontmle plarowki o krypto-

nimie „Kh" w Kijowie, utworzoncj 2 X 10'tl r. Zainzyriclcm jcj by! Ifen-

ryk Jankowski. W czasie jej kontroli kiernwal nia. kpt. clypl, Wladyslaw

Miclinicwicz. Personrl placowki stanowili pracownicy konsiilatu RP: kon-

siil Stanislaw Sosiriski, wirekonsnl Piotr Kiirnirki. sokrctarz l.urjan Ciizycki

i urzedniczka Maria Poloi'iska. Ponicwaz nfirn- l?eforalii ..Wscliod", kontro-

lujncy placowki; nic zastai zarownojoj kWownika. jak i Knrnirkiego, doko-

nal ofcny na podstawie rozmow z pozostalymi wspf'ilpracownikami. Ocena

pomicszczei'i placowki pod wzgl<;dem zabfvpirczenia j>rzrd obsc-rwacja. i- pod-

slurlioin ze strony sowiockiego koutrwywiadii wypadla ninkorzystnie. Biura

konsiilaUi mirsf ity m$ w oddziolnyni biidyukti. W zwinzkn z tym obserwacja

intorosantow byla znacznic npioszczotia. Po drugioj slronin nliry Libknechta

znajdowal si? bndynck, z ktorc-go bylo nmzliwp prowadzrnio obsorwacji pla-

cowki. Oktia konsnlatn od strany nlicy iiio byly zalx-zpicczonc przed obser-

wacja.. lirak bylo nawct odpowicdnicli zaslon.

C'ala korcs))ondcncja |)lacowki wywiadowrzej zoslala przokazana przez

Micbriiowicza przed jcgo wyjazdem do Warszawy konsidowi Sosit'iskicmu

w zalakowaiicj koprrcic. Byla przorliowywnria w kasio ogniotrwalej w ga-

binccic konsnla. Jc-dnakzc klurzc do 1 cj knsy byly dorabianr- w Kijowie, co
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bylo duz^ nicostroznoscifj.. Dniga kasa, zaopatrzona w szyfr, byia zupelnie

zdemolowana.

Plan pracy placowki zostal ocenioiiy pozytywnic. Zgodnic z zaleccniatni

contra!! opierat sie, on przede wszystkim na obserwacji ohicklow o znaczeniu

wojskowym, prowadzoncj glownie przcz personel. Orzekiwano na nowy sa-

mocliod marki „Ford", ktorym zamierzano odbyc w najblizszym czasie „wy-

prawe w tercn" z ndzialcm Micliniewicza i Sosiriskiogo. Prowadzacy kontrol?

stwierdzil, ze Sosii'iski wywart na nim dobre wrazcnie. W prolokolc napisal,

ze byl: „bardzo energiczny, najzupetuicj logtczny, wymagajacy w sluzbie,

bardzo powaznie ujmujacy zagadnienia wywiadowcze. Wykaznjc w tym kie-

rnnku duzo dobrych chcci i zrozumieiiia*
1

. Konsnl Sosii'iski z dnzym uzna-

niem wyrazal si? o kierowniku placowki, kpt. Miclimnwiczii, jako o „bardzo

dobrym specii i snmiennym nrzednikti". Pozostaly personel plarowki — Gi-

zyckiego i Poloi'iska; — oco.tiiono jako wzoiowych, idoowycli pracownikow.

Sosii'iski negatywnic wypowiedzial sic o wirekonsulu Kurnickim, zarzucajac

mil lenistwo, nicdbalstwo i biak fadiowosci.

W okresio kontroli placdwka dysponowala tylko jediiym czynnym agcn-

tem. Byl nim Zygmnnt Rowinski, obywaiol sowiecki polskicRo pochodzenia.

Prarowai w warsztatacli kolejowych na slatji Faslow. Przckazywal warto-

sciowe materialy i informacjc z zakrcsu knlcjnictwa.

Kapitan Niezbrzyrki, po zapoznaniii si(; z wynikami kontroli placowki

„Kli", wyznaczyl w miejscc Michniewirza konsula Sianislnwa Sosiriskiego.

Placowka w takim ksztakie oiganizaryjnyni fuiikcjonowala do 1 XI 1936 r.
54

Spccyficzne warnnki panujace w ZSRS zimiszaly kicrownictwo Od-

dziaiu II do podejmowania ryzykownych przedsiewzier. Jednym z nicli bylo

wysytanie ofirerow wywiadowczycli, ktorzy inicli prowadzic dzialalnosc indy-

widiialiiie, bez zadnych powia/aii z polskimi plarowkami dyplomatycznymi

tub instytucjami Itandlowyini.

Piilkownik dypl. Stefan Mayer, orrniajac po talacli szanse podjgeia ta-

kiej dzialalnosci, okreslit je jako „nikte. prawic zadiio*\ Dbigolelni szef Wy-
dzialn Wywiadowczego stwierdzil podczas jodnego v.c swyrti odczytow pro-

wadzonych w Anglii w latacli siedemdzicsiatycli, iz ..Rosja Sowiecka byia

wowczas krajem z innej planety. Czlowiek z Zachodn. nawct rdzenny Itosja-

nin, tyle tylko, ze wydiowany na Zadiodzie, razii \v Rosji Sowieckiej tak,

ze od razu widziano w nim cudzozieinca, a kazdy cudzoziemiec to przeciez

»szpieg«, jesli joszczc nic czynny to potcnrjalny".

W tej sytnacji tnozliwe by!y jedynir krotkotiwale wypady na teren

sowiecki przez ziclona, gvankc-. Powstala wowczas konrrprja, a by uplasowac

na tercnie sowieckini otircra wywiadowrzogo. zbiega v. I'olski. Byly jnz pewne

prcccdensy wskaznja^ce na mozliwosc powodzonia takicj opcracji. Puikownik

Mayer wskazai na przypadck kpt. Syhvestrn Wojewodzkirgo. wyst?pujq.cego

oficjalnie w cliarakterzc posla Niezalezncj Partii C'lilopskiej, ktory „zbiegl"

przcz Gdansk do ZSRS i do potowy lat. tizydzieslych |>rowadzil dzialalnosc

na rzeez II Oddzialu.
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Analizuja,c warnnki pnnujace w Rnsji .Sowieckipj, przewidywano, ze ko-

lcjny oficer wywiadowczy, ktdry otrzyma zadanie pod j?ria samodzielnej dzia-

lalnnsri, b?dzic musiat przez dliizszy rzas przechodzic proby lojalnosci i znaj-

dzie si? pod srisla. obsrrwacja. miejsrowego kontrwywiadu.

Kierownictwo Oddzialu IF postanowilo wystac 7. tajna, misja; por. Lu-
cjana Donnera z 26 pnlkn nlanow. O jogo wyborze mnsialy zadecydowac
wyja.(kowe wzgl?dy. Urodzony M III 1002 r. w Kijowio. znal doskonale rosyj-

ski i miejscowc warunki. Ucz?szczal doszkoly najpierw w rodzinnym miescie,

nasf?pnic kontynnowal nank? w Sumach w guberni Hiarkowskirj. W obawie
przrd nadcia,gajacymi boiszcwikami zhjpgl do Odossy i w 1018 r. rozpo-
rzat sliizb? w Armii Ochotnirzej. Nast?pnio w VVP na wlasna prosb? zostal

odkomcnderowany do I pnlkn nlanow, nast?pnip by I w 11 pnlkn ulanow
Jazlowieckich. W 1920 r. bral ndziat w ofcnsywif 11a Kijow. 1 I 1921 r.

rozpoczaj nank? 11a knrsio podchora/.ych w Centra 1 11 rj S/.kolp Kawalcrii po
czym rozpoczaj sluzb? w 2(5 piilku nianow H'irlkopolskirh. fi II 1924 r. zostal

Tikarauy dziesipriodniowyin nrcszlcin doitiowyin za dzialalnosc w zwia,zku

polityrznytn Pogotowio Patriotow Polskicli (PPP), W latach 1924-1932 by!

jcszrze kilkakrotnie karany dyscyplinaniie. Ostatnio wykrorzpnie polegalo
11a postiigiwaniii si? falszywymi wekslami wystiuvionyini 11a kwot? czterecli

tysi?cy zlotych. Spraw? I.e. jodnak innorzoiio. Pomimo czcstrgo naruszania
dyscypliny por. Don tier tnia) opini? olifora zdolnego. \V kolrjnych opiniach

stiizbowych podkreslano: „dobry oficer liniowy. diizc zamilownnia sportowe,
dobry instrnktorjazdy komiej, inteligeneja dnza o wybilnym sprycie, bardzo
latwo oricntiijc si? \v pracy, bardzo enrrgiczny, pewny siebie i stanowczy".
Cechy tc miaty widocznie derydnjnrc znnrzrnic przy podpjniowaniu decyzji

o powierzeniti mil lego zadania.

Po przeszkoieniii wywiadowczym por. Donner ..zhiogl" do ZSRS poprzez
Berlin i Helsinki. Jednak wszoiki slad po nim zagina.1, Dopiero po kilku latach

do Oddzialu II dotarla okr?zna droga infm-mar ja pochodzaca od kierownika
sokcji poiskiej CiRU — niejakir-go Makowskiego — iz ,,zctknaj sic on ze
sprawa. Donnera".

Kilka lat pozniej Oddzia) II podjaj podobnn opprarJQ. klora rowniez
zakoiitzyla si? nicpowodzpnicm. Tym razoni wyslano por. .latia Zbicrzchow-
skiogo, rowniez kawalptzyste, ktory nilodosr sj«;dzil \v Rnsji. Po przygotowa-
nin przez Oddzial II otrzymal zadanip ..nsadowimia si? na torcnie sowiec-

kim, zapuszrzpnia tam korzoni i podjpeia v, czaspiii pracy wywiadowczej".
W Reforacie ..Wscliod" iiostanowiono. iz ndbedzic on podtoz do ZSRS w ra-

tnacti wycieczki turystycznej organizowanoj ])izez ..Indirist". Instytucja ta

rozporze;Ia wowczas reklaniowanie swycli using. Wycicrzki byly stosunkowo
drogio, a liczne zakazy w pornszanin sip na ogol zniprli?raly Polakow z ko-

rzystania z using tpj instytnrji. VV prograinio impipzy. w ktorcj uczestni-

czyl por. Zbiprzcliowski. bylo migdzy innyiiM zwirdzanio Odossy i Moskwy.
VV Odossic zdarzyl si? zaplanowany wczrsiii«>j wypadok. Zbierzcliowski, do-

skonaly plywak. postanowil wyka_pac si? w morzn, i niosloty. z ka.pieli jnz nie

powrocil. Na brzegu pozostaiy jpgo nbranic i doktiincnly wystawione przez
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sowicckie biuro turystyczne. Przcz wide micsi<;cy Zbierzcliowski tulal si? po

ZSRS, poszukujac mozliwosci zalegalizowania swego pobytn. Do Referatu

„Wsclidd" przysylal jcdynie sygnaly, ze jeszr ze zyjc. Dwa lata po sfmgo-

waniii wypadkti w Odessie Oddzial II otrzymal wiadomosc zamieszczon^,

w prasie sowieckiej, z ktorej wynikalo, iz na graniry z Finlandia, zastrze-

lono jakiegos zbiega, okreslonego jako ziotfnyj wra<} narodtt. Na podstawie

zamicszczoncgo w gazcsic rysopisu nznano. iz zbiegicm tym byt por. Zbierz-

chowski.

Pnlkownik Mayer, ujawniajac powyzszc fakty, staral siq z jednej strony

wykazac trudnc warnnki, w jakich prowadzono wywiad w kicrnnku wschod-

niin. a z drugicj poswicccnic wielu oficerow i wspolprarownikow II Oddziahi.

Nalezy jednak podkroslic, iz nie wszystkic ryzykowne opcracje Referatu

„VVsri)dd" koriczyly sic tragirznie.

Zdarzalo sic, ze agenci arcsztowani na lomtie ZSRS po odzyskaniu wol-

nosci nawiazywali kontakt z polskiini plarowkami dyplomatycznymi. W U-

kicii sprawach zachowywano niezbedny dystans biora.c pod mvagQ mozli-

wosc wczesniejszego werbunku danej osobv przez sowiccki kontrwywiad.

5 III 1936 r. kpt. J. Niezbrzycki poinfoimowal szefa Wywiadit KOP o lo-

sarli agentki Jozefy Wojriechowskiej, ps. ..Stanislawa Rusierka", ktora 22 II

zglosilasie. w Kottsularie RP w Charkowic. Poslugiwala sic wowczas paszpor-

tom sowieckim wystawionym przez milirjc w Woloczaiisku. Z jej relacji wy-

nikalo, iz w latach 1329-1932 wspolpracwata z ])olskim kmitrwywiadem.

Na poczatku 1932 r. zostala zaangazowana do prary w wywiadzie KOP
(po rozmowie z pewnym kap'itanem w lokatu konspiracvjnyni mieszczacym

sic. przy ul. Bclwederskiej). Wywiad KOP zamierzal wyzyskar jej kontakty

z rodzina. zaniieszkala, w pa-sie przygranicziiym po stronic sowieckiej. W li-

stopadzie 1932 r., po uprzednitn przeszkolcniu i wyokwipnnku, przerzucono

ja. przez granice, w rejonie Sarny — Olewsk. Wkrolce jednak zostala za-

trzymana przcz wladzc sowicckie i osadznna w arcszdc na terenie Olewska,

a liastcjniie przeniesiona do Zytomierza. Na podslawie artyknlu 54 p. 6

sowicckiego Kodeksu knrnego skazatio ja na karc sniierci. Poniewaz spodzie-

walasig dziecka kare. tc zmieniono na.5 lat zcslnnia dn miejsrowosci Tiumeri.

Pracowala tarn w fabryce wldkicnnirzcj. Za dobrespvawowanic termin zesla-

nia skrocono o polow?. Powrocila z dzicrkiom do Woloczanska, gdzie wraz

ze swoja, przyjaciolka. o iinicniu Maria podjcla z wlasncj inirjatywy dzialal-

nosc wywiaciowcz^ „aby nie wrocic z piistynii r^koma do krajn'
1

. Poniewaz

jej rclacja nie budzila zastrzezeii ofirera Ucfcratii ..Wscliod", przesluchu-

ja.rcgo ja^ w Konsulacie RP w Charkowic. otrzymala zapomog? i polecenie

dostarr.zenia zebranycli matcrialow wywiadowczycli. Dalszc losy tej agentki

sa, nieznane.

W polowie lat trzydziestych (od 2 X 1931 do 1 XI 1936 r.) wKijowie

fiinkcjonowala wymieniona wczesniej plarowka wywiadowcza ,,Kh". Kiero-

wal ilia, w koricowym okresic doswiadczony ofircv. kpt.. dypl. Wladyslaw

Miclmiewicz. Jako pomocTiika wyslano inn por. Stefana l\asi)frskiego, po-

slngiija,cego sie <lokuinentanii na nazwisko Albert Ran. W ewideneji Referatu
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„Wscli6cl" wyst?pownl on jako kicrownik plardwki „I[-.V\ fimkrjoniija,cej od
stycznia 1936 do 28 V 193G r. Jak podajc plk Mayor por. Kasprrski by! nie-

zwyklc staiannie przygotowany do swogo zadania. przecliodza,c potroczne

przoszkolcnic w Oddziale II. Z jogo akt persoiialnyrli wynika, iz przoszedl

osmiotygodniowy kurs tnfonnaryjno-wywiadowczy Irwajfjcv od 28 I do 23 III

]!)35 r., a nastrpnie przoz trzy micsia.re odbywal prakfyke w II Oddziale.

Pominio odpowiednicgo przygotowania i dobrcj ..przykrywki" — jako

prarownik konsiilafu RP — wkrdtrc po przybyrin do Kijovva zostal areszto-

wany przez OCPU. Powodem tak szybkiej dekonspiracji by! ralkowity brak

ostroznosci zc strony jogo przclozonogo, kpt. Mirlmiowicza, ktory polecil

mil nawi^zac kontakt z pewnym obywalrlcni sowierkiin okroslonym przez

niogo jako „powazne zrodlo informacji". Pulkownik Mayor, przedstawiaja_c

tQ sprawg, podkreslit, iz bylo powaznym bledoin skorzyslanie z tej ofcrty bez

odpowicdnicli sprawdzoii. Okazalo sie^ wkrdlre. ze oferta pocliodzila od pro-

wokatora. Aresztowany Kasprrski (^Ran"' ) by I wiexiony przez ponad dwa
tnirsi^re. Przeshtcliiwano go po zaslosowaniu skopolamitiy, jednak trakto-

wano go dose lagndnio jak na stosnnki sowiockie. Kasprrski riie itjawnil

znanyrh mu szczcgolriw organizacji polskirgo wywiadn w ZSRS, a. jedynie

podat swoje prawdztwe nazwisko i slopini wojskowy, W coin wydobycia go
z raj< OGPU postanowiono na zasadzir retorsji aresztowad jednego z inwi-

gilowanych w Warszawie szpiegow sowieckirli, Zafrzymano niejakiego So-

kolina, sekretarza. sowieckiego attache wnjskowego, n1rzy?nnja.ccgo od roku
kontakt z agentom Oddzialn II. ktory prxekazywnl inn malerialy dezinfor-

maryjno. Podczas kolojriogo spot kit n in- Soknlin zostal aresztowany w chwili

odbicrania inatcrialow od polskiego agrnla. \V roznllarie podjetycli poznicj

zabiegow, z ndzialom MSZ, zdolano doprowadzir do wymiany por, Kasper-
skirgo na Sokol'ma. Nalrzy podkreslir, iz pond mo opinii p)k. Maycra, iz wine;

za niniidaiia^ akcjQ w Kijowie ponosil kpl. Miclmiewirz. por. Kasperski zo-

stal 31 III 1938 r. przeniesiony w stan sporzynkit. \V jego aktach pozostat

zapis kpt. Niczbrzyrkiogo, iz „do pracy wywiadowczrj nic nadaje si?". Wi-
docznic byly rowniez inne powody, d!a kldryrh kierownictwo Oddzialu II

zdorydowalo o zrezygnowanin z using trgo ofircra..

Pomitno wiclu niopowodzeri Referat „Wscliod" zdolal wypracowac
pewne metody prowadzonia wywiadn. kloin zapewniaiy znaczne bezpieczeii-

stwo agentom kierowanyin do Zwia/.kii Sowiorkicgo.

Udan.-j. oporacj? przeprowadzono w polowio marca 1037 r. Przygoto-
vval jii rtm. Alfksaudcr Stpiczyiiski. kldiy zgodnif z polrrrnicm szefa Rcfe-

rat.ii „VVsth6d" wizytowal plardwkc wywiadowczsi ..Mnrwa". fnnkcjoniiJFica

wowrzas w Pradzc. Plarowka ta, kiorowatia przez Tadrnsza. Wonicra, pro-

wadzila intensywny wywiad na. wsclirid wvkorzyslnjar mirjsrowe warunki.

W krQgu zaintcrcsowaida „Morwy" znajdowaly sIq przodo wszystkitn osoby,

ktdrc mialy mozliwosci wyjazdn do Zwiazkn Sowiorkicgo i jodnoczesnie \vy-

razaly cIiqc wspolpracy z polskini wywiadrni,

18 i 19 III 1937 r. rtm. Stpiczyiiski odbyl kotirriciicJQ z kicrownikicm

]»lacowki, w tokn ktorcj ustalono, zo Werner wska/.e obywatola czeskicgo
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ubiegajacego x'\q o wyjazd do Rosji, ktory odpowiadalby najlepicj warun-

kom okrcslonym przcz Referat „VVscliod". Uslalono. zo „Morwa^ przekaze

jcgo dane personable, informnjac contralQ lislownio. n/.ywajar olowka sym-

patycznego, kierujac przesylkc. na skrytkc pocztowa nr 712 na nazwisko

Edward Walter. Na podstawic tej inlbrmacji z Warszawy mial wyjechac

ofircr Oddziahi II, ktorcgo zadaniem bylo dokonanie wcrbnnku wskazanej

osoby. Ustalono rowniez, ze agent otrzytnapaszporl zagranirzuy czeski i wizy

sowierkic, naslepnie przyjedzio do Polski, gdzie pozostanie. Na jego miejscc,

po zmianie Fotografii w pa.szporric, wyjrdzie do ZSRS agent plarowki wywia-

dowczcj w Parv/.u o krvptonimie „Piclgrzym" )
poslugnjacy siQ pseudonimem

Operacje, t? przeprowadzono pomyslnie. 19 IV 103 i r. o godzmie

12.00 w kawiarni Jhilisrh" w Pradze, na nl. Vaclawskie Namiesti, odbyla sic.

rozmowa z kandydatem na agonta. n.vl niiit dzieiinikarz nkraiiiski polskiego

podiodzenia, So'ltykicwicz. stale zamirszkaly w Pradze. Poniowaz chorowal

nagruzlicr, wykorzystal swoja cliorohi; jako pietekst do nzyskania zgody na

wyjazd do sanatorium na Krymie. Przy zalal wianin wizy wykorzystal pomoc

rzeskidi dzialaczy kommiistycznycli, t. klorymi utrzymywal konlakty.

VV mlgdzvczasie (II IV 1037 r.) kpl. -Ian Urjasz z Relcratu „\Vscli6d"

wyjerlial z ,.Rosom" do Wicdnia. gdzie nzyskal dla niego w konsulacie RP
pasz[iott konsnlarny. ktory zamicrzatio wykorzysiae do kolejnego zadania..

Wvdano go na nazwisko Maksim Maksimowicz Rowski z dala. waznosci do

II IX 1038 r. Po przekrorzeniu graniry sowirckiej przy wykorzystaniu doku-

mentow Soltykicwicza, ^Ros" mial posiuzvr sie dale] paszportem uzyskanym

w Wiedniu. Po odbyciu podrozy tranzylownj do Porsji i wykonaniu zadania

przewidzianego na tydzieri z pobytem w Telteranie, mial powrocic do Rosji,

aby podczas podrozy ,.zgtibi(' si? na tcrrtiio Sowieldw, wzglednie zachoro-

wa>. Realizujac zadanie, „Kos" mial przekazywac iiifnrmarje o odbyctu

kolejnych ctapow przesylajac kartki porztowr na ad its Anna Dort, skrytka

pocztowa nr 'ISO, Poczta Glowna w Warszawie. Misja .,Kosa
v przebiegala

bez utrudnieri.

W drugiej polowic maixa 1938 r. placowka „Morwn" przekazala do Re-

fcratu „Wsc]i6d" nazwiska kilkn innycli osob. ktore nmziia bylo wykqrzystac

do cclow wywiadow<:zyrli. Wsrod nirli byl przedstawicicl fabryki „Skoda",

inzynier Cokson. prze.bvwajacy czasowo w Moskwir, oraz trrlmik zatrud-

niony w firmie „Praga", wyslany do Moskwy jako prmlstawinel udzialow-

c6w niemieckich r'5
.

. ,

Osoby takie przcdslawialy duza wariosr dla. Oddzialn II. poniewaz nie-

lirzne placowki wywiadowcze istnicjacc na (Tronic Z.SKS w ostalnicli latach

przod wybuchem "wojny prowadzily dzialalnosc' w wyj^ikowo tnidnych wa-

ninkach. Jednyin z powazniejszycli czyiinikow, blokujarym nicktore przed-

siewzi^cia wvwiadowczc by Ia scisla izolacja konsulah'.w RP wprowadzona

przez wladze sowicckir jesienia 1937 r. Wgrudniu akcja la nabralaszczegol-

npgo rharaktcru. Odmowiono nawot prpimtiipraly prasy region alnej. Prasa

cputralna i wydawnictwa byly natotniast. nadsylane niriTgnlarnic i z hcznyini
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brakami. Interesanci — obywate-le ZSRS — nie byli nawct dopuszczani do
konsnlatow, a. warsztaty samocbodowo nie przyjmowaty napraw aut naleza,-

cycli do polskich konsnlatow brz interweiifji przedstawiciola Narkomindiela,

na ktora. zreszta. trzcba bylo oczekiwac kilka tygodni. Nawct wczwanie leka-

rza, w wypadku naglej rlioroby, rmisialo bye zalatwiane za posrednictwem
sowicckicgo MSZ. Nikt z personclu koiisn];ii m nie poniszal sic. po miescie bcz
jawncj asysty agentow NKWD, nie tndwiar o wyjazdacli w tcren, ktorc byly
ittrudmanc i srisle kontrolowanc. W zwiazkn /. la, sylnarja, Oddzial II podej-
mowal podobnc dzialania na zasadzic rclorsji wobcc pcrsonoln sowicckicli

plarowck dyplomatycznych oraz przedstawicicli rosyjskiej prasy w Polsce.

Jednakzc przcdsic/wzicda te nie wplyncly na zmianc polityki wladz sowicc-

kicli wobcc porsonelu konsnlatow ltzeczypospolitcj Polskiej5S .

Przewaga czynnosri obsorwacyjiio-iiifomiacyjiiyrli, ogranirzcnia w wy-
korzystaniu agcntury, brak lacznosci radinwrj ziwisznly rcrilrale; do zleca-

nia zadari, ktorycb roalizacja wymagala nadzwyczajnyrli przodsigwzitjc. Do
Warszawy coraz czc;sciej dorieraly sygnaly o podcjiv.aiiych rnrhacli wojsk
sowicckicli 11a tr-renic zacliodnicli rr-pnblik. dlatcgo sprawdzanic takich in-

fonnacji stawalo sic; triidne do wykonania r'7
.

Wgiudnrn 1937r. RcCcrat ..Wsclidd" zarzndzil sprawdzctiic <lanycli o ru-

cliacli wojsk. Wykonac lo mialy wszyslkic placowki wywtadowcze na terenie

Zwiaxku Sowirckiego. Kierownik plardwki. o kryptoniimr „Z-X", w Moskwie
otrzymal zadanie, by rhwilowo wstrzymac wyjazd agcnta ,,11-12" i wspolnie

7, iiim podjac obsr-rwarjc transporldw kolrjowycli odrliodzacyrli w kierun-

kach na Rzew, Wiazme, KatngQ i Tnle. (Vntrala polecila ..zacbowac duzy
spokoj, nie njawniac zbytnio aktywnosci. nzyc wszyslkirh mozliwych zrddcl

posrednich". Pomocnik attache wqj.skowego. poslngiijacy siQ pseudonimem
„\Vladyslaw Wolski'', natyclnniast po tizgndriienhi z arnbasadorem Wacla-
wom Grzybowskim, wyjcrhal do Kijowa piv.cz Hraiisk - Niczyn. Jnz z Ki-

jowa meldowa] Iclcgiaficznic do ccntrali w Warszawie o wynikarb obscrwacji
we;zldw kolejowycb. Z Kijowa pojerhal do Minska piv.cz Kiostni i Flobrujsk,

a nastc.pnie do Lcningradii, przckaznjac infoitiiacjc do Moskwy. Po powro-
cic do slolicy ZSRS przcslal do central! szrzogolowy rapnrt. Drugi pomocnik
attache, „Zukowski", olr/.yinal rozkaz wyjazdn do Minska poprzez VViaim?,
Smolensk i Orszg. Z Minska meldowal l^U'giaficznie crnlrali o wynikach ob-
scrwacji w^zldw kolejowycli i mcliii t ian.s|)oil6w wojskowycli. Placowka wy-
wiadowcza w Lcningradzie „P1-K)" otrzyinala zadnnic polcgajacc na wzmo-
zonrj obscrwacji wezla kolejowego i ganiizonii. Prnrownik plardwki, „Ra-
tomski", odbyl podroz do Miiiska. prz<v Xowosokolniki. Wiloiisk, obscrwujac
rncli transportow. Rowuicz kicrownik placowki w Minskn, ..Macicj", pod-
ji(l ol).serwacj<; micjscowcgo wczla kolrjowcgn. Po pr/.ybyciu „Ratomskiego"
wspolnie y, „Ziikowskim" i „Wolskini" dokonali analizy sytnacji i powiadomili
° jr.i

wynikacb centrali;. Akcjc t(; nznprlnily wvniki lozpnznania dokonauego
przcz placowki wywiadowcza. J 6- NO" w k

_

ijowie
r,li

.

11 XII 10:J7 r. szef Wywiadn KOP - kpl. .]. C.'mbski przyslal kilka in-

formacji potwicrdzaja,cyrh incliy transporlmv wojskowyrfi na tcrenie ZSRS.
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W Swierdlowsku stwicrdzono przybycie kilkn pocia.gdw w ciagu doby. Byly

to transporty wojskowe z Syberii. Ponadto WywiaH KOP przokazal potwier-

dzone przez cztcry zrddta informacje o rozbudowio sziakow kolejowych na

odcinku Minsk — Nicgoricloje i od Orszy do NiegoriHoje59 .

Z przedstawiotiyclt danych wynika, iz zardwno ilosr, intcnsywnosc dzia-

tania, jak i rozmioszczcnie placowck wywiadowczycli na tprcriio Rosji ulegaly

wiclokrotnym zmianom. Sytnacj^ tq ilnstruje ponizsze zestawicnie.

Placowki wywiadowcze na tcrenie Z.SRS

wlatach 1 927-1 939

(czas ich fiinkcjonowania)

L.p. Kryptonim Okres Hziatania Kiorownik Mieiscowosc

!. „A-9". 1 1921-11 1929 rtin. Aleksander Kwialkowski Charkdw

„A-9/I" |ior. Slanislaw Korzoiiiowski

2. „Hetman 1'

II 1927-XI1 1928 Mikotaj Czebotaricw Ukrama

3. „0-2" VIII 1928-X1I 1930 J<tz,y Niw.brzycki F'^1 Kijdw

-1. „M-2" VI 1929-V IS30 Jan Cyivilski Leningrad

5. „A-15" X 193.3-1 1935 Roman Hntlolf Tyflis

6. „M-1" V 1929-VII 1931 rim. Aleksander Kwialkowski Moskwa

7. „Z" XII 1D30-V 1932 Adam Stebtowski Charkdw

8. „X-22" XI 1931-111 1936 Jd/elina Pisarc/ykdwna Cliarkdw

9. „Kpt" VII 1932-VII 1933 Pawlowski Charkdw

1(1. „Z-12" VI 1931-111 1936 Zolia Wieckowska Kijdw

11. „O-10" XI 1933-1X 1934 Mros/kiawicz Charkdw

12. „Z-14" 1932-X 1935 Maria Polmiska Charkdw

13. „L-11" XI 1931 -X 1933 Lnrjan Ciizycki

Lncjan Cordzialfcowski

Kijdw

14. „Pt«s" VII 1933 VIII 1934 pplk. Wladyslaw

Bclina Prazmowski Leningrad

15. „C-1S" XI 1933-VII 1936 Jerzy Klopotowski Tyflis

16. „E-9" VI 1934-1 1936 Wiktor Waclaw Bagiriski Moskwa

17. „Sera(in" III 1932-IV 1934 Sraiiistaw Ossowski Moskwa

18. „Ku" VII 1932-111 1936 Piolr Kurnkki Kijdw

19. „W" 1 1932-V 1931 Bolesiaw Wojtkoivski Leningrad

20. „W-2" V 1934-1 1936 Jan Karszh Leningrad

21. „Kt" VII 1932-IV 1934 Slaniiitaw Sagatowski Moskwa

22. „B-17"

„F-16"

IX 1931-IV 1935 k|>t. pi!. Bogdan Jalowiecki Minsk

23. „U-6" 1927-1930 rim. Grzegorz

Doliwa-Dobrowolski Minsk

24. „E-13" IV 1935-VI I 1936 Stanistaw Nawrorki Minsk

25. „E-15" VII 1936-V 1937 Slanislaw Nawrorki Kijdw

26. „HS" XI 1935-XII 1938 Wtodyslaw Wolski Minsk

27. „M-13" 1932-1936 por. tit/.. Mieczyslaw

„II-23" Pionia/pk Charkdw

28. ..Kid" 1931 1938 por. JdzoC Jcdvuak Moskwa
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!,.,». Krvploiiim Okres dzialania Kierownik Miojsrawosc

29. „K.W." XII 1932 IV 1934 Alfred I'uniiiski Moskwa
30. „G-27" VI 1034-31 III 1939 kpl. Liidwik Midi.nlnw.ski Kijdw

31. „ Kirch a" 1935-1936 llanna Chrzaszczowska Moskwa
32. „B-6" X 1937 I 1938 VVfadysfaw Wolski Moskwa
33. „Z-15" IV 1937-HI 1339 Maksy initial) Kurnatowski Moskwa
31. „X-37" II 1937X11 1938 mjr. Jorzy Kamii'iski Moskwa
35. >A-r VI 1937-XII 1938 Dinocliowski Eiigruiiisz Moskwa
36. „H-12" 1936 1938 por. Girstaw Olszewski Moskwa
37. „B-5» VI 1938-XII 1938 Kaziiniorz Kaiiski Moskwa
38. „Kh" XI 1931 XI 1936 Ifenryk laukowski

Wlailysfaw Miclinicwicz

Slanisiaw Sositicki

Kijdw

39. „Karsz" VII 1932-XI 1937 Jan Karszo-Sindlowski Kijdw

40. „Wo" I 1934-X 1934 E. Wcpso Charkdw
-11. „B-18" I 1933-VIII 1936 kpt. U'ladysfaw Midinicwicx Kijdw
-12. „F-8" VI 1934-VIII 193G rim. Aloksamler Slpiczyiiski Kijdw
43. „B-41" X I933-V 1935 Wiktor Zaloski Kijdw

41. „H-13" 11 1932-111 1933 l.tidu'ik Riwaiiski Kijdw
45. „A-14» 1932-X 1933 Wiktor Zaleski Tyflis

46. „Rombejko"
| II-IX 19.17 | por. rex. Slanistaw Rombejko Moskwa

Placd\ ki: Moskwa
Charkdu
Kijdw

Lcniugra

Tyflis

Mi risk

Ukraina

It

8

12

d 4

3

4

1

Razem 46

Zdccydowanie najwi<;cej placowok fiiiikfjonowalo w latarli 1932-1935,
gdy iiastajiila poprawa atmosfpry w stosimkadi z Rosja Sowiccka;. Przewa-
zaly placowki prowadzace dziatalnosc najwyzrj przcz kilka lat. Najcz^sciej
instalowano je w Moskwie i Kijowio. VV latacli poprzodzajarych wybnch
wojny gfowny wysilek Rcferatii „Wsdid<r zniiotzal do iif.rzymaniaplacdwek
w stolicy Zwiazku Sowieckiego. Co najnniinj szesc fiinkrjonowalo w pierw-
szcj polowie 1939 r. Tylko jcdria plarowka na tf-rrnir Moskwy („Kjd" —
por. Jozef Jedynak) dzialata w latacli 1 93 1 -

] 939.

Wi^kszoscia. placowek kierowaly pojedyncze osoliy. Jrdnakze niektore
z nicli byly obsadzane kolejno przez kilkn kim>wiiik<iw. Hyli nimi zarowno
oficerowie, jak i osoby cywilne, w tym kilka kobict. Blizszc dane zawiera
ponizsze zestawicnie. Zcstawicnie nwzgk;dnia jrdyiiio plarowki, ktorych akta
odnalcziono w za.sobadi ardiiwalnydi. Z odualezionydi fragmontarycznydi
danych wynika, iz na Icrenie ZSRS w lafadi 1927 1939 rimkcjonowalo wiecej
placowek. Ogolem bylo irh co najmnioj swsrdsiiesiat. z tego: w Moskwie —
dzir-wirjtnascie, Kijowic — cztcrnasxir, Miiisku — osicm, Lr-ningradzie —
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piec i Tyflisic — cztery. Ponadto w lym okresie prowadzily dzialalnosc

plarowki wywiadowczc Rcferatu „Wsdi('Mr zlokalizowane w naste.puja.cych

paiistwacli: Polska — szese, paiistwa baltyrkie — osirm. J.ilwa — dwa,

Rnmunia — pice, Turrja— sicdem, Bliski Wschod — Irzy, Francja — pice,

Czcclioslowacja— szesc, Austria— jedna. Grccja— jedna. Ogdlem w latach

1027-1939 Rcfcrat „Wsr1i6d" dysponowal lirzba. sin clwiidzlcstii placowek

wywiadowczych. Wickszosc z nich funkejonowafa srednio powyznj trzech lat.

Okoto pietaascie procent pracowalo od kilku miesicry do roku" .

Przedstawione wczesnicj warunki panujace "a tcrcnic ZSRS sklonily kie-

rownictwo Oddzialu II do podjecia kolejncj proby usprawnicnia dzialalnosci

placowek zlokalizowanych w Moskwie. Wyznaczono szefa osrodka moskiew-

skiego, ktorym zostal kic-rownik placowki ,.X-37" .lerzy Kamiiiski. Odpowia-

dal on za sprawne funkrjonowanie dvwrli plarowck: ..Z-l-V* (Knrnatowski)

i ..A-7" (Dmocliowski). Irli kirrownicy iniH't uzgadniar platiowane przedsic;-

wzicda z kierownikicm osrodka.

Kapitan Niezbrzycki, doslrzegaja,c micjscowe warunki, pisal: „wobec co-

raz wiekszego kurczenia si? naszych mozliwo.sci w tcrcnic, nalczy zwrocic

bacznicjsza; uwage: i najcncrgiczuiej wykorzystac to okazje, klorc zostaly je-

szcze w naszcj dyspozyrji. Pozadana jak najwujksza rnchliwosc nawet jesli

mialoby to wplynac hamuj^co na tok prarv w amtacli"'" {w zargonie pra-

cownikow Oddzialu II atntem okreslano mitrale. lub urzad. Takie okreslenie

dose czijsto wystcrpowalo w korespondrnrji miedzy plardwkami a Refera-

tem „Wschdd"). W zwtazku z przygotowanyni planem uaklywnienia pracy

kic-rownik osrodka. moskiewskiego otrzymal dodalkowo pice t.ysiecy rubli.

Niclicznc plarowki wywiadowczc polozono na tcrcnic ZSR.S mialy wciaz

du/.e znaczenie. ponicwaz przekazywaly dauc pocliodzace z bczposredniej ob-

srrwarji dokonywanej przez ofircrow Oddzialu II lub irli najblizszych wspol-

pracownikow. Nie stanowily ono jedyncgo /nulla inforniacji o syt.uacji w tym

kraju. Tylko w pierwszym kwartale 1!W9 r. do Rcferatu „\Vscli6d" wply-

nc-lo tysiqc dwiescie siedenidziesia,t dziewier laportow z roznych placowek

wywiadowczycli, ogniw orgauizacyjnyrli Oddzialu II i instyturji uczestni-

czacych w wywiadzie skierowanym na wscliod. Najwiecoj informacji (szesc-

sct dzicwi^c) przeslaly placowki lacznikowo-irilormaryjnc- (attaclio wojskowi)

oraz ptacowka wywiailowcza „Piclgrzym" w Paryzn (slo sicdemdzicsi^t dwa)

wspotpracujaca z cmigracja; rosyjska., natouiiast placowki prowadza^ce w tym

czasic- dziatalnosc na torcuic Rosji piv.rslaly do ccntrali sto szcsalziesia,t

dwa82
.

W okresie po])rzedxaja.cym wyburli wojny Rcloral ..W'scliod'' zdobywal

cenne iuformacje poprzcz imiipJQtnc wykmzystywanic przygodnych informa-

torow. Zmiany w polityce wewiKjtrzncj Zwii)zku Sou'irrkicgo, wysiedlanie

cudzoziemcow, stwarzaiy nowp mozliwosri. Placowki rcferatu otrzymaly po-

Icrcnie sygnalizowania przyjazdu do Polski osrib, kforc dysponowaly warto-

sriowymi hiformacjami ze wzgl<;du na zainicszkatiic w icjonarli o ziiaczeniu

wojskowym lub pracowaly w przcinyslc zbrojoniowyin. Ustalono tryb in-

formowania central!. Zglaszajfice si? osoby otrzymywaly numory telefonow
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i nazwiska osob, z ktorymi powinny nawiazac kontakt. W ton sposdb wy-

wiad otrzymywal wide aktualnych danych, sluza.cych rdwniez do weryfikacji

informacji pochodzacych z innych zrddel.

Jcdnym z cenniejszych informatordw tego rodzaju, wykorzystywanym

wspdlnie z Referatem „Zachdd", byl Gwino Schafer „I[ans
fl

, obywatel nie-

miecki, ktdry z racji swego zawodu wiclokrotnie odwiedzal rdzne zaklady

przemyslowe Rosji Sowieckiej. Podczas kolcjnego spotkania z kpt. Stanisla-

wem Gruszeckim z Oddziatu II 28 IX 193-1 r. informowal, iz wladze so-

wieckie nie zmienily stosunku do specjalistdw III Rzeszy pomimo represji

wobec komunistdw na terenie Niemiec. Informator upieral si? przy podanej

poprzednio ticzbie trzydziestu osmiu tysi?cy sztuk traktordw wyproduko-

wanych w Zwiazku Sowieckim pomimo zastrzezeii ze strony przedstawiciela

II Oddzialu. Produkcja ta nalezala do zakladdw w Czelabirisku, Stalingra-

dzie i Charkowie. Stwierdzil rdwniez, ze fabryka w Czclabirisku jest w stanie

wyprodukowac dziewiec czolgdw na jednej zmianie, czyli dwadziescia sie-

dem na dob?. Kierownictwo fabryki rozpoczcta w tym czasie przygotowania

do zwi?kszenia produkcji do czterdziestu sztuk w cia,gu doby. Poniewaz in-

formator mialzamiar ponownie wyjechac do ZSRS otrzymal szczegdlowe

zadania zwiazane z obserwacja, przemyslu zbrojeniowego oraz transportdw

materialdw wojennych wysylanych na Daleki Wschod. Ustalono, ze oficjalne

wydawnictwa dotyczace fabryki w Czelabirisku b?dzie wysylal zaposrednic-

twem brata zamieszkalego w Wiedniu. Brat, nie wtajemniczony w te, sprawe;,

mial przesylac je do Warszawy na adres skrytki porztowej nr 571 — Adam
Gessel63 .

Inny informator, obywatel w?gierski, mechanik, byly jeniec wojenny,

ktdry pracowal w cegielni w miejscowosci Spassk kolo Wladywostoku, prze-

kazal 4 III 1938 r. nast?puja.ca. informacj?: „\V Spassku stacjonuje dywizja

piechoty skladajaca si? z 61 i 62 pulku artylerii, pulk NKWD, oddzialy czol-

gdw" . Widzial trzydziesci tankietek. Wstyczniu przybylo dwadziescia armat

przeciwlotniczych na przyczepach gasienicowych. W rejonie tcj miejscowosci

znajdowaly si? cztery lotniska wojskowe, na ktdrych stato okolo pi?ciuset sa-

molotow rdznych typdw. Informator dokladnie okreslil liczby poszczegdlnych

rodzajdw samolotdw. Uzyskanie takicli danych przez placdwki wywiadowcze

na terenie ZSRS bylo trudne i pociagalo za soba. znaczne koszty64
.

W tym samym dniu interesuja,ce wiadomosci przekazal obywatel au-

striacki, elektromonter, zatrudniony w ZSRS w zakladach obuwia, w ktd-

rych pracowalo okolo szesciu tysi?cy robotnikow. Fabryka pracowala na trzy

zmiany i byla w stanie wyprodukowac pietnaicie tysi?cy par obuwia wojsko-

wego na dob?65 .

Obywatel wloski, robotnik zakladdw w Nowosybirsku, podal 15 II

J938 r. szczegdlowe dane o dyslokacji 63 Dywizji Pancernej oraz jej uzbroje-

niu, wymieniajac mi?dzy innymi siedemdziesiaj, pi?c czotgdw malych, osiem-

dziesiat czolgdw duzych oraz charakteryzujac inny sprz?t b?dacy na wypo-

sazeniu wchodzacych w jej sklad jednostek.
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Informacje uzyskiwane od obcokrajowcow zatrudnionycli w przemysle

sowieckim nabieraly coraz wiekszego znaczcnia, poniewaz wykorzystywanie

zrddcl oficjalnych, a zwlaszcza miejscowej prasy, przynosito coraz mniejsze

efekty. Swiadczy o tym op'mia mjr. dypl. Mieczyslawa Slowikowskiego, pel-

niacego funkcje sekretarza w Konsulacie RP w Kijowic do wybuchu wojny,

ktory jednoczesnie kierowal placowka wywiadowcza, Referatu „Wschod"

w tym miescie. W opublikowanych w Londynie wspomnieniach podkresla

wyjatkowo trudne warunki, w jakich pracowalt w tym okresie oficerowie Od-

dzialu II na terenie Rosji. Charakteryzujac prasejako zrodlo informacji, na-

pisal: „W prasie sowieckiej wiadomosci wojskowe, nawet najbardziej blahe,

z zycia oddzialdw wojskowych czy garnizonow byly zawsze okreslane jako

„z oddzialu N.N., z miasta M.N." — bez podania miejsca postoju, numeru

putku czy rodzajii broni. Nawet przy podawaniu nazwisk podoficerow czy

oficerow okreslano icli jako „z oddzialu N.N." Przy publikowaniu wiadomosci

przcmyslowych nigdy nie podawano nazwy fabryki, ale okreslano np. jako

,,fabryka nr 15<16"*6 '. Jednoczesnie coraz tnidniej bylo uzyskac informacje

dzicki obserwacji prowadzonej przez personcl placowok wywiadowczych.

Panujacq. wowczas sytuacje dobrze ilustruja. mcldunki piacowki wywia-

dowczej „H-12" w Mirisku. Kierowal nia, por. Gustaw Olszewski, poslugu-

jacy sie w korespondencji z Referatem „Wsch6d" pseudonimem „Boleslaw

Wierzbicki" („B.W.").

Jednym z powazniejszych problemdw bylo odbywanie podrozy w celach

wywiadowczych. Kierownik piacowki, bedacy oficjalnie urzednikiem konsu-

latu UP w Mirisku, staral si? uwolnic spod nadzoru sowieckiego kontrwy-

wiadu („gospodarzy"). Wiosna. 1938 r. placowka otrzymala do dyspozyeji

nowy samochod osobowy, co umozliwilo nadrobienic zaleglosci w penetracji

terenu. Jednakze istnialy duze trudnosci w uzyskaniit wiekszej ilosci ben-

zyny, poniewaz wladze sowieckie ograniczaly jej sprzodaz, zwlaszcza dyplo-

matom polskim. 25 V 1938 r. wykorzystano caly limit przyznany na dwa

samochody konsulatu wynpszacy trzysta czterdziesci litrow. Kierownik pia-

cowki informowal kpt. Niezbrzyckiego o staraniach podjetych przez konsula

majacych na celu uzyskanie zwiekszonego przydziatu paliwa. Intensywne po-

droze uznal za niezbedne, poniewaz — jak napisat „trzeba wszystko spraw-

dzic od listopada ubieglego roku". Zalegtosci te powstaly w okresie, gdy

placowka dysponowala tylko jednym samorhodem.

Od V 1938 r. penetracja terenu odbywala sie; codziennie. Po powrocie

7. kazdej wyprawy kierownik piacowki i jr-go wspolpra cow nicy omawiali swoje

spostrzezenia i wprowadzali uzupelnienia w ewidencji wywiadowczej.

Praca piacowki byla powainie utrudniona, gdyz „gospodarze" skrupu-

latnie pilnowali samochody konsulatu polskicgo. Kierownik piacowki „H-12"

pisal do kpt. Niezbrzyckiego: „zdarzasie., ze podczas wyjazdow jada,zanami

dwa samochody i gdy zgubimy lapsow to samochody ich wyjezdzaja. na wszy-

stkie szosy, by nas najszybciej w terenie zlapac. Ogotem na nasz.samochod,

jak stwierdzilem, sa. cztery samochody »emki«, ktore stale maja. dyzur
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jeden na ulicy przed amtem i drugi przed garazem ... Samocliody te wy-
znaczone do sprawowania opicki nad nami musza. posiadac motory o wiekszej
sile niz piecdziesiat dwa konic (zwykla »cmka« ma wlasnie tyle), gdyz wy-
trzymuja, swobodiiie szybkosc stu dziesicciu kilometrdw nagodzine — ktore
dla zwyklej »emki« sa. nie do osiagniecia . . . Ponadto samochody ich otrzy-
muja. benzyne lotnicza. (pierwszy gatunck), jak rdwniez i oliw<j — cosmy
osobiscie stwierdzili przy pozyczaniu od lapsow bcnzyny i oliwy na szosie
(byly dwa wypadki, ze nam zabraklo i tapsy ratowali nas)".

Personel konsulatu byt rdwniez intensywnie sledzony podczas pieszych
wycieczek i spacerdw po miescie. Prace sowicckiego konrtwywiadu („la-

psdw") kierownik placowki przedstawia.l z poczuciem humoni. Napisal m.in.:
„lapsy obecnie chodz^ za nami stadem — najmniej dwoch na jednego. Ja
mialem dwukrotnie »czynione honory« z »fapsow« i milicjantdw (gdy pro-
bowalismy nawiazac kontakt ze zrddjcm fotograficznym)".

Kierownik placowki „IM2", ocenrajac te sytnacje, stwic-rdzil, iz upor-
czywy nadzor nie robil jiiz na nim wickszrgo wrazenia, jednak powodowal
zmcczenie psychicznc i praktycznie imiemozliwial utrzymywanie kontaktu
z agentura..

Podobiie warunki panowaly wdwczas w innycli miastach Rosji.

W kwietriiu 1938 r. kpt. Niezbrzycki przeslai instrukcje nakazuja.ca.
wzmozenie dziatalnosci wywiadowczej na tcrenie Moskwy w zwiazku ze zbli-

zajacym si? sczonem let.nim. W celu lepszego zorganizowania dzialalnosci ist-

nieja.cych placowek „X-37", „Z-15" i ,.A-7" npowaznil kierownika placowki
„X-37", mjr. Jerzego Kamiriskiego, do koordynacji przcdsiewzicc obserwa-
cyjnych. Jednoczesnie przeslai dodatkowa kwott; pice tysiccy rubli. Zalecil
zwiekszenie ruchliwosci calego personelu.

Zadania te byfy trndne do wykonania, poniewaz jnz jesieniq, 1937 r.

notowano istotne zwiekszenie aktywnosci sowieckicgo kontrwywiadu. Kie-
rownik placowki „A-7", mjr dypl. Eugeniusz Dmochowski, mcldowal 7 XII
1937 r., ze nawet wrziicenie listdw do s*rzynek poczlowycli bylo prawie nie-

mozliwe, gdyz caly personel znajdowa) sie pod ciagla. obserwacja. agentdw
NKWD. Poniewaz listy te byly adiesowane do wsprilpracownikow Referatu
„Wschod" na trrenie ZSRS, a agenci ..patrzyli na rem", oczekiwano na od-
powiednia, okazje by je wysiac,

^
Sytuacja taulegla jeszcze pogorszeniu w nastcpnych miesi^cach. Agenci

NKWD objeli scista. kontrola. caty personH ambasady i konsulatu RP, a na-
wet kierowedw. 9 VIII 1938 r. o godzinie 17.00 milic-ja sowiecka zatrzymala
bczpodstawnic na ulicy mjr. Dmocliowskiego kierownika placowki „A-7",
i jego pomocnika Parczewskiego. Obaj byli eskortowani oddzielnie przez
milicjanta i dwoch agentdw NKWD („lapsdw"). Okazane dowody osobi-
ste zostaly wyrwane im z rak, nastepnie obaj Polacy, pracownicy Konsulatu
Generalnego RP, byli prowadzeni droga. okrezna. do VI Oddziatu Milicji na
Arbacie. Major Dmochowski zostal dwukrotnie wyprowadzony poza miasto,
przy czym droga prowadzila przez dwa cinontarze. W Oddziale Milicji byli
brutalnie przesfuchiwani. Jcden z przeshirliiijacych ich cywildw nieopatrznie
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wypowiedzial clwie litery „NK", co potwierdzilo podcjrzenie, iz znalezli sic.

w rekach NKWD. Zwolniono ich dopiero o polnocy67
.

W zwiqzku z istniejacq. sytuacja. Referat „Wscliod" wprowadzal nowe

metody zdobywania informacji. Jedn^ z nidi bylo wysylanic do ZSRS wy-

probowanych agentdw, ktorzy otrzymywali scisle okreslone zadania obserwa-

cyjne. Oficerowie Referatu „Wschod" wspolnie z Samodzielnym Referatem

„Rosja" Bitira Studiow, ustalali marsznity ich podrd/.y i wskazywali obiekty

wojskowe lub problemy interesujace II Oddzial. Jedna. z takich operacji przy-

gotowano na jesieni 1 938 r.

W hotelu „Wiktoria" w Warszawie przez caly gnidzieri trwaly rozmowy

z dwoma agentami Referatu „Wschdd", posluguja.cymi si? pseudonimami

„Kolkow" i „Pericz", ktorzy przybyli wlasnie z kolejnej podrdzy po Ro-

sji. Podczas codzietinych indywidiiainyrh przeslucliaii obaj agcnci przedsta-

wili szczegdlowe sprawozdania uzupetntone szkicami sytiiacyjnymi. Podrdz

ocibyli pieszo, dlatego mogli przedstawic nie tylko zagadnienia wojskowe, ale

rdwniez polityczne i gospodarcze. Pracownikdw Referatu „Wschdd" intere-

sowaly takze przeszkody administracyjne i irme, jakic napotykali podczas

podrdzy. Trasa przebjegala przez Minsk, Krastiodar.sk, Kursk, Jejsk, Woro-

szylowgrad do Piatigorska. Przeshichania zakoriczono 2 I 1939 r. W opinii

pracownikdw referatu otrzymane w ten sposdb mformacje byly wartosciowe,

a przede wszystkim aktualne i obiektywnc68
.

W ostatniej fazie dzialalnosci Referatu „Wsc}iod" nasta.pily pewne

zmiany w organizacji wywiaclu na teronic Zwiazkn Sowieckiego. Polegaly

one na calkowitym oddzieleniu pracy oficerdw wywiadowczydi Oddzialu II

od personelu ataszatu. Obawiano si? oskarzeri ze strony rzadu sowlec-

kiego, iz polski attache wojskowy zajmuje si? dzialalnoscia. wywiadowcza..

Zmiany te i warunki, w jakich pracowano wdwezas, przedstawil wyczerpu-

ja.co pplk dypl. Stefan Brzeszczyriski — ostatni attache wojskowy w Mo-

skwie — w raporcie sporzaxlzonym w Paryzu 4 XI 1939 t. Podaje on, ze

w marcu 1939 r. zostal wezwany telegraficznie do szefa Sztabu Gldwnego,

gen. Stachiewicza, ktory zakomunikowal lira o nowej funkejt i polecil pod-

jede przygotowari do wyjazdu. Podpulkownik Brzeszczynski byl wdwezas

dowddca, pulku artylerii w Jarosiawiu. Rosj? znal z okrosii I wojny swiato-

wej i dlatego decyzja, przelozonych byl zaskoczony 69
.

4 V 1939 r. wyjechal do Moskwy, aby przejac obowiazki od plk. dypl.

Konstantego Zaborowskiego. 17 V powrocit nakilka. dni do kraju, aby prze-

kazac dowddztwo pulku. Przed ostatecznym wyjazdem, ktory nastapil na

poczatku czerwea, otrzymal ogdlna. occn? sytuacji politycznej i wytyczne

jak ma zachowywac si? wobec wladz sowicckidi. W ocenie tej podkre-

slono „male prawdopodobieristwo wojny, slabosc Sowietdw, wyciericzonych

czystkami, nadziej? na ich zyczliwa. neutralnosc w ra/.ie naszego konfliktu

z Niemcami" 70
.

Po przybyciu do Moskwy pplk Rrzcszczynski dose szybko zweryfiko-

wal te opinie. Podczas rozmdw z oficerami sowieckimi nie tylko nie wyczu-

wal zyczliwosci do naszego kraju, wr?cz odwrotnie, najczesciej spotykal si?
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z nicufnoscia. — zwlaszcza przy ocenie naszej polilyki zagranicznej. Z kaz-

dym tygodniem stosunek przedstawic.irli wiadz sowieckieli stawal siq coraz

bardziej ozicbly.

Od 1 VI do 17 IX 1939 r, na tcreriie ZSRS prowadzito dzialalnosc

dziesieciu oficerow wywiadowczych, lacznie z personelem ataszatu. 15 IX
przybyl do Moskwy mjr Kazimierz Zare;bski w ccln nawiaxania rozmdw na
tcmat ewentualnych dostaw wojskowycli przez rzad sowiecki. Jego pomoc
w pracach wywiadowczych byta wiec znikoma. W ata-szacie wojskowym poza
pplk. Brzeszczyriskim pracowali wowczas: mjr dypl. Stanislaw Maleciriski —
pomocnik attache, por. Jozef Jedynak — sckrctarz, mjr Kazimierz Zarebski

{od 15 IX).

Oficerowie wywiadowczy Referatu „Wsclidd" byli zatrudnicni w amba-
sadzie bib konsiilatach pod falszywymi nazwiskami. Major dypl. Minkiewicz
(„Antoni Majewski") byl urzcdnikicm ambasady, mjr ICngeninsz Dmochow-
ski pracowal jako urzcdnik Konsulatu Gencrahiego w Moskwie. Attache pra-

sowym naszej ambasady byl oficer Refc-ratii „Wscliod" uzywaja.cy pseudo-

nirmi „Konstanty Brzewiiiski". Pozanim w anibasadzio pracowal irtny oficer,

wyst<;puja,cy jako „StanisIaw Kariticki".

W Konsulacie RP w Kijowie nadal pracowal jako sc-kretarz mjr dypl. Slo-

wikowski („Engeninsz Zarebski"). Ftmkcje wicckonsnla pelnil mjr Jan
Kraczkiewicz („Jdzcf Zdanowicz").

Zadania wywiadowczc w Lcningradzie realizowal oficer Oddzialu II, pel-

niacy fnnkcje; wicekonsula, posluguja,cy sie. nazwiskiem ..Stanislaw Zakrzew-
ski", natomiast w Konstilacie RP w Miii.skn pracowali dwaj nrzednicy —
mjr dypl. Rafal Protassowicki („Wtadyslaw Wolski") i oficer nkrywajacy sit;

pod nazwiskiem „Waclaw Kryger". In Tonnage tc, zarzerpniete z raportu
pplk. Brzeszczyriskiego, potwierdzaj^ jego opinie., zc nip znal on wszystkich

oficerow Oddziafu II przebywajacych wowczas na terertic ZSRS71
.

Poniewai na polecenie centrali oficerowie wywiadowczy nic mieli prawa
kontaktowac sie. z personelem ataszatu, icli praca by I a powaznie utrudniona.

Podpulkownik Brzeszczyriski stwierdzi), ze brak bylo wspdtdzialaniarowniez

miedzy tymi oficerami. Kazdy mial pracowac na wlasna. reke, traca.c czas na
zdobywanie informacji znanycli wczosnicj przez innego wywiadoweg.

Znacznie wi^cej problemdw stwarzala sytuacja pannjaca na zewna.trz

ambasady i konsulatdw. Podpulkownik Brzeszczyriski pisze „z tubylcami
nie utrzymywano zadnych stosunkdw, bo grozilo to nieobliczalnymi konse-

kwencjami dla obu stron". Caly personel ambasady, z ambasadorem Grzy-
bowskim na czele, urzedowal i zamieszkiwal na terenie ambasady. Drzwi
frontowe i brama wjazdowa byly stale zamkniele na klncz i pilnowane od
wewnqtrz przez woznycli. Po drugiej stronic ulicy polnili dyznr agenci GPU
(„iapsy") po cywilnemu. Prowadzili oni ciagla, obscrwacjc ambasady i sy-

gnatizowalj kazde pojawicnie si? kogos z porsonelu na nlicy, W poblizu pol-

skiej ambasady byly ponadto ustawione samochody „z tapsami obojgapki".
Kazdy samochod wyjezdzajacy z ambasady znajdowat si? pod scisla. kontrola.

agentdw GPU, ktdrzy podaiali w slad za nim az do powrotu. Personel po
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wyjsciu na ulice by! sledzony przez kilku agentdw w sposob oficjalny, co bylo

„wysoce nieprzyjemne, irytujace i wymagalo duzego opanowania nerwow".

Podpulkownik Brzeszczyriski podkreslil, ze tylko ambasada RP byla

traktowana w taki sposob, ponicwaz nie zatmdniano w nic-j obywateli ZSRS,

Przedstawicielstwa innych paristw byly kontrolowane „od wewnatrz" przez

sowiecki kontrwywiad, dzieki umieszczaniu shizby, szoferdw, a nawet niz-

szego personelu kancelaryjnego.

Do przedstawionych uwarunkowari docliodzily inne trudnosci, celowo

stwarzane przez wladze sowieckie. Przy Narkomindiclt funkcjonowala spe-

cjalna komdrka zajmujaca sie, sprawami dyplomatow akredytowanych w Mo-
skwie. Gromadzila ona informacje o planowanych wyjazdach personelu na

roznego rodzaju imprezy kulturalne. Pod pretekstem zalatwiania biletow

wstepu uzyskiwala dane nlatwiajare organizacje. obserwacji poszczegdlnych

osdb. Ponadto zajmowala sie. dostarczaniera paliwa do samochoddw pla-

cdwek dyplomatycznych w wypadku wyjazddw poza. Moskw?. Ambasada

by}a zobowiazana przedstawic wczesnicj termin i Irase. przcjazdu. Stoso-

vvano w zwiazku z tym wybiegi, maja.ce na celu zaoszczedzenic paliwa na

wyjazdy poza kontro]^ sowieckiego kontrwywiadu,

Jcdna z takich operacji omal nie zakoriczyla si? tragicznic. Podpulkow-

nik Brzeszczyriski, przedstawiajac jej przebieg, stwierdzif, iz jego poprzednik,

plk Zaborowski, „za zgubienie lapsow i »samowolny« wyjazd do Smoleriska

cndem uniknal smierci, gdy w powrotnej drodze najoehala na niego umyslnie

ci^zardwka sowiecka".

Zdobywanie informacji na. podstawie obserwacji bylo utrudnione rdw-

niez 7. innych przyczyn. Wszystkie obiekty wojskowe i przemyslowe byly z re-

guly otoczone wysokim plotem oraz silnie strzezone. Drogi do takich obiek-

tdw byly zamkniete dla ruchu publicznego. Dorosli micszkaricy ZSRS z za-

sady nie udzielali zadnych informacji cndzoziemcom. ktdrych rozpoznawali

podczas rozmowy lub na podstawie ubioru. Odmawiali nawet odpowiedzi na

pytanie, jak si? nazywa dana wies lub dokarl prowadzi droga. W tej sytuacji

cala praca wywiadowczazardwno oficerdw Rcfcratii „\Vschdd", jak i attache

wojskowego sprowadzala si? do obserwacji w terenie z reguly w towarzystwie

agentdw NKWD oraz stndiowaniu prasy codziennej i periodycznej, a takze

literatury fachowej.

Attache wojskowy rozporza,dzal jeszcze pewnymt informacjami od at-

tache innych paristw, uatomiast kontakty z sowicckim Sztabem General-

nym byly ograniczone do oficjalnie przekazywanych iiilbrmacji. Polski at-

tache wojskowy praktycznie nie mial mozliwosci odwiedzania jednostek woj-

skowych. Ostatnia lustracja pododdzialu Armii Czcrwoncj miala miejsce

na Kaukazie w polowie lat trzydziestych. Inni attache, zwta-szcza angielski

i francuski, mogli czasami obejrzec cwiczenia niewidkicgo oddzialu.

W dzialalnosci placdwek wywiadowczych na tcrcnic Rosji w latach

1921-1939 mozna wyodrebnic dwa okresy:

1. Od zakoriczenia wojny polsko-sowieckicj do 1927 r. Oddzial II zdoby-

wal informacje gtownie dzteki rozbndowanym siatkom wywiadowczym, po-
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wiazanym organizacyjnie ze strukturami monarchistycznymi (MOR-Trust),

ktore znajdowaly siq pod kontrola, GPU. Ujawnienic inspiracji sowieckiej

spowodowalo calkowita zmianQ metod pracy.

2. W latach 1927-1929 trwala rozbudowa placowek obserwacyjno-in-

formacyjnych kierowanych przez doswiadczonych ofircrow wywiadowczych,

specjalnie przygotowanych w zakresic ewidcncji. Po zawarciu tikladu polsko-

-sowicckiego w 1932 r. i zaciesnieniu kontaktcSw gospodarczych i kultural-

tiych nasta.pil istotny rozwoj placowek wywiadowczych na terc-nie Rosji. Od
polowy lat trzydziestych nastc;powata irh stopniowa. redukeja, glownie na
tcrrnic Kijowa i Charkowa. Jednoczesnic rozpoczynaly pracq nowe placdwki

w Moskwie. Wynikalo to z pogarszajqeych siq waninkow pracy w terenie,

intcnsywnej dzialalnosci NKWD i lcontrwywiadu wojskowcgo oraz zaostrzo-

nej cenzury. W okresie poprzodzaja.cym wybnch wojny najwiecej placowek

funkcjonowalo w stolicy Rosji, gdzic- slosimkowo najlatwiej mozna byio zdo-

bywac informacje dzie-ki wykorzystaniu pnlskieh placowek dyplomatycznych

i handlowych.
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Rozdzial III

PLAC6WKI WYWIADOWCZE REFERATU ^VSCIIOD"
NA TERYTORIACH INNYCH PANSTW

a. Paristwa baltyckie

Wykorzystanie terenu paristw baltyckich <lo tworzonia placdwck wywia-

dowczych skierowanycli przeciwko Rosji Sowieckiej byto podyktowane przede

wszystkim nowa. sytuacja powstala. po przerwaniu dzialari na froncie wschod-

nim. Toczace si? w Rydzc rokowania pokojowo polsko-sowicckie sprawily, ze

juz od wrzesnia 1920 r. montowano placdwki wywiadowcze na terenie Lo-

twy. Sytuacja geopolityczna paiistw baityckidi, poza Litwa, z ktorq. Polska

posiadala zle stosunki, niejako wymuszala wobec obaw przed Rosj^, pewna.

form? wspdlpTacy. Z Lotwa, wspdlprara ukladala si? poprawnie, natomiast'

z Estonia; wspdlpraca wywiadowczo-informacvjna w okresie miedzywojen-

nym byla bardzo bliska. Na poczatku 1921 r. warmiki w paristwach polozo-

nycli nad Baltykiem niewiele si<* roznily i stwarzaly mozliwosri do podejmo-

wania prac organizacyjnycli. W pierwszej kolcjuosri liriir.liamiano placdwki

inform acyjne obslugiwane przez polskich attaches wojskowych a nastej>nie

powstawaly placdwki wywiadowcze.

26 I 1921 r. przebywajacy w Rydze wyslannik Oddzialn II, mjr Ale-

ksander Myszkowski, informowal centrale: „wysylante wywiadowcdw przez

Lotwe, bez porozumienia z Lqtyszami — trudiic, w zasadzic mozliwe, chocby

przy pomocy konsorcjum dla handhi z Sowietami, z ktdrym mam lacznosc".

Jednakze za pewniejsze uznal ustalenie zasad przerzntu agentdw z szefem

iotewskiego Oddzialu Wywiadowczego. Jcdnym z rozwia.zaii moglo bye wy-

sylanie ich wraz z transportami uchodzcow do Rosji.

Lepsza sytuacja panowala na terenie Estonii. Kilka micsiQcy wczesniej

dotarla tarn picrwsza pietoastoosobowa ekipa wywiadowcdw Oddzialu II,

wystanych przez mjr. Ignacego Mattiszewskiego. Gnipa kierowal pchor. Wik-

tor Zablocki. Wsrdd jej czlonkow byl rdwniez sicrz. Wladyslaw Michniewicz,

pdzniejszy oficer wywiadowczy Referatu ,,Wsclidd". Dzicki pomocy wywiadu

estoiiskiego czesc osdb zostaia. przeprawiona przez granice. sowiecka, Pew-

nym uiatwieniem zalegalizowania pobytu na terenie Rosji Sowieckiej byly

niedoskonale dokumenty osobiste, pozbawione fotografii. Wywiad estoriski

bez trudu wyposazyt calr> ekipe. w oryginalne dokumenty, poniewaz byly

one masowo porzucane przez nciekinierow ze Zwiazku Sowieckiego. Jedy-

nym problemem bylo nabycie ubrania, bielizny i przedmiotdw osobistego
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uzytku pocliodzenia. sowicckiego oraz przygotowanie szczegdlowych „lcgend"

dla kazdego wywiadowcy 1
.

Ta pierwsza operacja zakoiiczyla sic; polowicztiym sukcesem. 26 1 1921 r.

kierownik placowki „Rcwel", pchor. Zablocki, informowat Oddziat II, iz

podcjmowane wczesniej prdby utworzenia placdwck zafrontowych nic przy-

niosty pozytywnych rezultatdw ze wzglc/du na liczne arcsztowania i brak

nowych osdb o odpowicdnich kwalifikacjach. 20 IV 1921 r. zlikwidowano,

ze wzglcdu na chorob<; personclu, postern nek wywiadowczy w Pskowie, ob-

slugiwany przez wywiadowcow Andrzeja Rzewitskiego i Szumskiego. Z tych

samych powoddw 5 V 1921 r. zlikwidowano posterunek w Piotrogrodzie kie-

rowatiy przez Karyne. Czarnecka.. W maju 1921 r. placowka „Rewel" dyspo-

nowata tylko postentnkicm w Narwie, ktdrym kierowal samotnie por. Zdzi-

slaw Zienkiewicz. Wczesniej nastapily arosztowania wsrdd wywiadowcow
placowki, a personel stanowila jedynic pani Wittegowa bcdaca jednoczesnie

maszynistka, i kurierkq. W Rcwlu przebywat w tyin czasie pchor. Witteg,

ktdry mdgl bye wykorzystany w dalszej dzialalnosci.

W koricu maja 1921 r. placowka „Rewrl" dysponowala dziesiexioma wy-

wiadowcami przcbywaja-cymi w Estonii i Rosji Sowicckiej jako rezydenci

hib kurierzy. Ponadto wykorzystywano szoscin konfidentdw wywodzacych sie-

z krc;gdw wojskowyrli i tirzedniczych. Pomimo tnidnej sytiiacji, spowodowa-
nej clioroba; czescj personelu, pchor, Zablocki zaniiorzat w czerweu urucho-

mic placowki w Moskwie, Piotrogrodzie i Pskowie. Preliminarz budzetowy,

ktdry przcslal do Oddziahi II za. posrednictwem por. Zienkiewicza, przed-

stawial si^ naste.pnjaco2
:

„1) Pensje

a) 3 szeCow agontow po 18 000 Mk est. — 5<l 000 Mk est.

b) 10 wywiadowcow po 15 000 Mk est. — 150 000 Mk est.

c) 6 konfidentdw po 15 000 Mk est. — 90 000 Mk est.

2) Ekwipiinek — 30 000 Mk est.

3) Koszta wywiadowcze — 80 000 Mk est.

4) Obsadzenic placdwek w Moskwie,

Petersburg!! i Pskowie — 80 000 Mk est.

Razem 484 000 Mk est."

Wsrdd nowych wywiadowcow byli m.in. Tymoteiis;: Kriwoglazow i jego

zona, ktdrych zaangazowal Andrzej Rzewnski w okresie pracy na placdwce

w Pskowie. Z raportu Rzewuskiego, zlo/onego V 1921 r., wynika, ze osoby

te zostaly przez nicgo dokladnie sprawdzone. VVprawdzie wczesniej utrzymy-
waly poufne kontakty z Osobowym Ofdiciom WC'zK, ale szczerze przedsta-

wili okolicznosci tej wspdlpracy i zobowinzali sie^ lojalnic prowadztc dzialal-

nosc na rzecz polskiogo wywiadu. Rzewuski odebral od K'riwoglazowa i jego

zony stosowne zobowiazania i zapewni) w imienin wladz polskich, ze po
ustaniu wspdlpracy olrzyinaja, zezwolenie na zamieszkanic na terenie Polski

liib Estonii, Kierownik placowki „Rewel" byl gotdw poniesc wszelkie konse-

kwencje, gdyby okazalo sig, ze zwcrbowane przez nicgo inatzeiistwo prowadzi

dwustronna. dzialaltiosc. Informowal centrales ze Kriwoglazow i jego zona
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mogli z powodzeniem informowac Oddzial II zarowno o dzialalnosci WCzK,
jak rowniez zbierac wiadomosci wojskowe w rejonie Pskowa.

W tym okresie placowka „Rewel" zdobywala cenne informacje wywia-

dowcze. Swiadczyly o tym materialy wysylane do Warszawy 14 V 1921 r.

wraz z raportem wywiadowczym. Byly wsrod nich 3
:

„1) Rozkaz do wojsk Frontu Zachodniego nr 468,

2) Uchwala Sowieta Truda i Obrony nr 2637/525,

3) Wiadomosci podane przez agenta japoriskiego wyslancgo z Warszawy

na Ukraine,

4) Tranzyt osabowy przez Narwe.,

5) Wiadomosci podane przez reemigrantow estoriskich,

7) Odpisy depesz bolszewickich,

8) Wiadomosci wojskowo,

9) Pisma i wydawnictwa bolszewickie".

W polowie 1921 r. kierownictwo placowki noszacej pocza.tkowo kryp-

tonim „Rewel" obja.1 kpt. Wiktor Tomir Drymmer. Podja.1 on intensywne

dzialania maja.ce na cclu pozyskanie zrodel informacji w Misji Sowiecktej,

ktora funkcjonowala w Rewln. Byla ona wowczas jcdynym olkjalnym przed-

stawicielstwem Rosji w Europie. Pierwsze informacje zdobywane na terenie

misji dotyczyly glownie organizacji wywiadu sowieckiego i przerzutu mate-

rialow agitacyjnych do Europy.-Sporadycznie zdobywala informacje z terenu

Rosji. Sytuacja taka trwala do koiica listopada 1921 r.

Od 1 XII 1921 r. placowka zmienila krypton im na „Witteg". Jej za-

dania i charakter pozostaly bez zmian. Nadal kierowat nia. kpt. Drymmer.

Jednakze w tym okresie dysponowaia jnz dwiema ekspozyturami (w Pio-

trogrodzie i Moskwie), samodzielnym posterunkiem w Piotrogrodzie oraz

„agentem ruchomym" w rejonie Pskow — Gdow, Aparat ten znajdowal sic.

we wste,pnej fazie dzialalnosci. Placowka funkcjonowala wowczas w trudnych

warnnkach spowodowanych niedostatecznym finansowaniem, wadliwa, lacz-

nosciii, niedostarczaniem wspdtpracownikom paczek zywnosciowych prze-

kazywanych za posrednictwem Polskiej Misji Repatriacyjnej w Moskwie.

W zwiazku z tym w koiku listopada zostal wewany do Rewla kierownik

obu placowek w Rosji w celu omowienia nowej organizacji lacznosci i finan-

sowania.

Placowka na pocza,tku grudnia 1921 r. pracowala wg naste.puja.cych

za-sad. Kierownikiem ekspozytur w Piotrogrodzie i Moskwie byl Wikliriski

„Wilk" („W"), stale rezydujacy w stolicy Rosji {placowka „B"). Dyspono-

wal on dwoma konfidentami zatrudnionymi w Rewwojcnsowiecie— „Iwan"

i „Michal" („J" i „M"). Pomocnik „Wilka", stale przebywaj., . w Pio-

trogrodzie (Placowka „A") pseud. „Iwanow" (Jw"), utrzymywal lacznosc

rowniez z dwoma konfidentami dostarczajacymi informacje z terenu Piotro-

grodzkiego Okregu Wojskowego (PWO) — poslugujacymi sic; pseudonimami

„Konatwity" i „Fiedor" („Ky" i „F")4
.

Lacznosc miedzy central^ placowki w Rewlu aekspozytnrami na terenie

Rosji byla zorganizowana nastejmjaco: pomocnik „Wilka" „Iwanow" pie>
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nastego i trzydziestego kazdego miesiaca odwozil zcbrane matcrialy do pla-

cowki „B" w Moskwie, gdzie otrzymywal zapiecz^towanfvpaczke dla centrali.

Dostarczal ja. do miejscowosci Wolosowo, polozonej w odleglosci czterdziestu

wiorst od granicy z Estonia. Tarn oczckiwal na nicgo kurier z posterunku

nadgranicznego „Narwa" („F"), ktory przekazywal otrzymana, poczte- do

central] w Rewlu. Zorganizowanie bezposredniej lacznosci okazalo sie. nie-

zbedne, gdyz korzystanie z pomocy Estoriczykow bylo zbyt niebezpieczne.

Ponadto chodzilo o zapewnienie lacznosci w wypadku ewentualnych zmian

w stosunkach sowiecko-estoriskich.

Samodzielny posterunek wywiadowczy w Piotrogrodzie zostal utwo-

rzony w koricu pazdziernika 1921 r. przez agenta „Kolberga" („K"). Jego

zadanicm bylo zbieranie danych dotyczacych przemyslu wojennego, budowy
okrijtow, elektryfikacji. Utrzymywal on lacznosc z kierownikiem placowki

„Witteg" za posrednictwem kurierow. Zadaniem posterunku ruchomego
Pskow— Gdow bylo zbieranie informacji na temat rozmieszczenia jednostek

Armii Czerwonej w rejonie pogranicza sowieckiego. Posterunek kierowany
przez agenta „Kirgiza" („KzM

) utrzymywal kontakt z kpt. Drymmerem za

posrednictwem posterunku w Narwie zorganizowancgo przy 1 Dywizji Es-

toiiskiej. Oprocz zadari wywiadowczych przekazywal do Rewla zapieczeto-

wanq. poczte. otrzymywana. z Rosji. Wydatki placowki „Witteg" na utrzy-

manie lacznosci bezposredniej z aparatem terenowym wynosily miesiecznie

dwicscie osiem tysi^cy marek estoriskich.

Kapitan Drymmer utrzymywal na terenie Rewla kontakty z w'ywiadami

japoiiskim, angielskim, francuskim i lotewskim. W ocenie kpt. Drymmera
japoiiska placowka wywiadowcza prowadzila wdwczas najbardziej aktywn<i

dziatalnosc i zdobywala najcenniejsze informacje o sytuacji w Rosji. Nato-

miast angielska placowka w Rewlu zajmowala sie. gtownie wywiadem po-

litycznym. Cyla przy tym inspirowana przez miejscowe kola emigracji ro-

syjskiej. Najgorzej funkcjonowala placowka francuska, ktdra nie uzyskiwala

wlasnych materialow wywiadowczych, korzystajae jcdynie z pomocy sztabu

estoriskiego.

Kapitan Drymmer nawiazal poufne kontakty z estoriskim Oddzia-

lem II. Dysponowal tarn platnym konfidentem .jCzajka" („Cz"), ktdry sy-

stematycznie przekazywal droga.nieofkjalnjv informacje dotyczace Rosji. Nie

przcdstawialy one jednak zbyt duzej wartosci, gdyz wywiad estoriski funk-

cjonowal wowczas malo efektywnie. Drugi konfident, Clause" („H"), do-

starczal informacje o znaczeniu kontrwywiadowczym. Placowka „Witteg"

dysponowala rowniez platnym konfidentem „Palem" („P"), bedaeym funk-

cjonariuszem estoriskiej policji politycziiej. Kontakt z nim kpt. Drymmer
utrzymywal za posrednictwem lacznika „Koli" („k").

Dwaj inni konfidenci, „Nowicki" („N") i „BalgofT" („B"), zatrudnieni

w Hotelu „Piotrogrdd", gdzie miescila sie^ siedziba sowieckiej misji, do-

starczali szczegolowych danych, jednak odnoszacych si^ gldwnie do zagad-

nieri miejscowych. Ponadto placowka utrzymywala kontakt z przedstawiciel-

stwem paryskiej grupy eserow (SR — Socjalisci-Rcwolucjonisci) zwiazanej
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z plk. Madina.. Otrzymywane z tego zrodla informacje mialy przede wszy-
stkim wartosc propagandowo-agitacyjn<i.

Poczatkowadzialalno.se placowki ..Wittog" polcgala na prowadzeniu wy-
wiadn majcicego charakter dorywczy. Wymtenione wczcsniej kontakty na te-

renie Estonii i Rosji nawiazanood 1 czerwca do 30 listopada 1921 r. Pomimo
to zdolano uzuskac wide sowieckich dokumentow sztabowych. Pochodzily
one z roznych zrodel, m.in. dzieki wspolpracy wywiaddw polskiego i estori-

skiego. Wsrod uzyskanych materialow byly: kopia raportti o stanie faktycz-

nym i prowiantowym Armii Czerwoncj, rtat sztabn RKKA, rozkaz orga-

nizacyjny Urzedu Wywiadowczego RKKA, odpisy raportow Oddzialu IV
RKKA oraz Raport Inspektora Piechoty i Innpeklom h'awaterii o ogolnym
stanie liczbowym RKKA na 1 lipca 1921 r. Byly rowniez dokumenty uka-

ziijace dyslokacje wielkich jednostc-k sowiockicli, wykazy pociagow pancer-

nycli, organizarji floty baltyckiej itp. Wywiad estoiiski dostarczyl Polakom
w 1921 r. sprawozdanie dowodzacego silami zbrojnymi na Ukrainie, Micha-
ila Fnmzego, ponadto stale informowal o zawartosci i rozniiarach tranzytu
sowieckiego przez Talin 5

.

Kapitan Drymmer na poczatku 1022 r. zamierzal przygotowac kom-
plctne opracowanie dotyczace Piotrogodzkicgo Okregu Wojskowego, utwo-
rzyc nowa^ placowke, w Piotrogrodzie, utrzymywac bezposrednia. l^cznosc

z wlasnymi ekspozyturami wywiadowczyini. Jediiym z warnnkow wykona-
nia tych zadari bylo zwiekszenie funduszu dyspozycyjnego placowki przynaj-

mniej o dziewiecdziesiqt trzy tysia.ce marck cstoriskicli. Aby opanowac teren

PWO placowka planowata pozyskanie !ub umieszczeriie dodatkowych kon-

fidcntow w takich miastach, jak: Piotrogrod, Pskdw, Twer i Wielkie Luki.

Uzasadniajac przyznaiiie tej kwoty, kpt. Drymmer wskazywal na znaczne
odlegtosci do poszczegdlnych miejscowosci, zla, lacznosc, brak zrodel infor-

macji. W celu ulatwienia wykonania zadania zwrocit sie. do Oddzialu II

o przyznanie placowce calego terenu okregu piotrogrodzkiego, a takze prawa
obserwacji tranzytu odbywajacego sic. przez Estonia oraz transportow kie-

rowanych do Piotrogrodu. Ponadto wnioskowal o kontymiowanie obserwacji
wladz centralnych w Moskwie.

Aby zaciesnic wspolprac? z innymi wywiadami na terenic Estonii ocze-

kiwal od Oddzialu II na materialy przeznarzone na wymiane;. Organizacje

placowki „Witteg" przedstawia zatacznik nr 5.

W celu zapewnienia staJcj kontroli nad dzialalnoscia. wywiadowcow,
rozszerzenia zakresu pracy siatek oraz usprawnienia lacznosci, zostal wy-
slany do Moskwy ppor. Micliniewicz „Wtad" („W!"), poslnguj^cy sie; do-

kumentami wystawionymi na nazwisko Wladyslaw Michalowski. W drodze

do stolicy Rosji Sowieckiej w koricu grndnia 1921 r. zacliorowal na tyfus.

Spowodowato to zahamowanie dztalalnosci c alej sieci, gdyz placowki w Mo-
skwie („A") i Piotrogrodzie („B") otrzymaty wczcsniej polecenie podpo-
rz^dkowania si? „Michalowskiemu". Wiadomosc o jcgo chorobie dotarla do
kpt. Drymmera przez Warszaw? z kilkutygodniowym opoznicniem.
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Na poczatku marca 1922 r. w Moskwic i Piotrogrodzie nastaj>ily are-

sztowania wsrod Estoriczykow, m.in. arcsztowano pod zarzutcm spckulacji

pomocnika „Wilka" w Piotrogrodzie, Jwanowa". W zwiazku z tym, „Wilk",
obawiajac si? ewentualnego aresztowania, powrocit do Rowla, skad utrzy-

mywal lacznosc ze swymi konfidentami na terenie Rosji. Nie zdolal jednak
nawiazac kontaktu z „Michalowskim".

W celu unormowaniapracy siatck zakldconej clioroba. „Micl«alowskiego"
i aresztowaniami, kpt. Drymmer wyslal do Moskwy swojcgo najblizszego

wspolpracownika — Edwarcfa Czyzewskiego. Jego wyjazd byl jednak opoz-
niony z powodu trudnosci w uzyskanht wizy sowieckiej. Czyzewski nie za-

stal juz „Wilka", gdyz ten wczesniej wyjechal z Moskwy, Przejezdzajac przez

Piotrogrod, stwierdzil, ze aresztowanie „Iwanowa" nie skompromitowalo pla-

cowki „B" 6
.

Po rozpoczeciu dzialalnosci „Micliatowski" przejaj dwocli konfidentow,
„Kolbcrga" i „Iwana" („F), z placowki „A" w Moskwie. Pierwszy zostal

wykorzystany do prowadzciiia wywiadu agencyjnego i potwiordzania (Janych
dotyczacych dyslokacji jednostek Armii Czenvonej, drugi nadal pozostawai
w Rcwwojensowiecie, przekaztijac wartosciowe infonnacje.

Po powrocie 20 IV 1922 r. „Wilka" do Moskwy, przekazal on „Micha-
iowskiemu" konfidenta „Micha)a", zaf.riuliiioiiego w RWSR. Po aresztowa-
niu ,Jwanowa" placdwka „B" w Moskwie iizyskiwata slabe rezuitaty, gdyz
stracila lq.czno.se z konfidentami „Konstantym" i „Fiedorem" na terenie Pio-

trogrodu. Kapitan Drymmer utrzymywal wowczas kontakt z ppor. Miehnie-
wiczem („Michalowskim") zarowno telcgrafirznie (szyfr slowny), jak i przy
wykorzystaniu kurierow estoiiskicli, ktdrzy dwa razy w tygodniu dostarczali

poczt? do Rewla. Niezaleznie od tego dysponowal w dalszym ciagu wlasnymi
kurierami.

Ze wspomnieri Wladyslawa Miclmiewicza wynika, iz jego najblizszym
wspolpracownikiem na terenie Moskwy byl wowczas carski podpulkownik,
Wiktor Drobyszewski. Miclmiewicz nie wymionia jego pseudonimu, trudno
wiec stwierdzic czy chodzi tu o „pulkownika z RKKA", o ktorym wspo-
mina kpt. W.T. Drymmer. Miclmiewicz podaje, ze poznal Drobyszewskiego
dzi?ki doktorowi Kuzmickiemn zatnidnionemu w polskiej Misji Repatriacyj-
nej. Kuzmicki byl zi?ciem Drobyszewskiego, co ulatwialo mu nieco zadanie.
Postanowil zwerbowac pnlkownika, gdy dowicdzial si?, iz praeuje on w Aka-
demii Sztabu Generalnego. Werbunek przebiegl pomyslnie, Jak pisze Mich-
niewicz: „W obawie inwigilacji przemyslny Drobyszewski zmusil mnie do
poslugiwania si? wytacznie zicciem jako posrednikicm. Pnlkownik odmowil
wykradania czy nawet kopiowania dokumentow, a podejmnjac si? wspol-
prary wywiadowczej ze mna., oparl si? na zapewniajacej maksimum bez-

pieczcristwa metodzie obserwacyjno-pami?ciowej. Miat dobry wzrok 1 wy-
jiltkowa, pami?c. W biurze odczytywal w skupieniu dost?pne mu papiery,

wslucliujac si? w rozmowy telefoniczne, jak i zwykle. Rcjestrowal, poczyna-
ja.c 6d tytuldw, aktualne teinaty b?dace w opracowaniu w tej swiezo otwo-
rzonej najwyzszej uczelni wojskowej" 7

. Dzi?ki informacjom uzyskanym od
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Drobyszewskiego Michniewicz mial uzyskac dowody, ze organizacja, „MOR-
-Trust"jest sowiecka, prowokacja, Informacja ta przekazana przez Michnie-

wicza na poczatku wrzesnia 1923 r. do II Oddzialu byla prawdopodobnie

jednym z pierwszych sygnalow o inspiracji sowieckicj prowadzonej za po-

srednictwem tej organizacji,

Na wiosne. 1922 r. kpt. Drymmer zdolal zwerbowac agenta pozostajacego

na sluzbie sowieckiego wywiadu. Dzieki niemu placowka ,,Witteg" zaczqia

przekazywac Rosjanom materialy inspiracyjne. Pomimo licznych trudnosci

w pierwszym kwartale 1922 r. placowka przeslala do Warszawy siedem ra-

portow wywiadowczych oraz trzydziesci osiem rdznych sowieckich dokumen-
tdw sztabowych. Byly wsrod nich takie materialy, jak8

:

— komunikaty wywiadowcze RKKA,
— etat dowddztwa Piotrogrodzkiego Okr^gu Wojskowego,
— etat pulku moskiewskiego CzK,
— etat samodzielnego dywizjonu artylcrii ci^zkiej,

— zbior tajnych rozkazdw RWSR z 1921 r.,

— instrukcja mobilizacyjna Moskiewskiego Okr^gu Wojskowego,
— dziesie/cioletni program produkcji wojskdwej,

— spis magazyndw wojskowych specjalnego znaczenia.

Znaczna liczba dokumentdw sztabowych trafiajacych do placdwki „Wit-

tcg" swiadczyla o jej dobrej pracy.-Jednakze budzito uzasadnione podejrze-

nie, iz przynajmniej czesc materialow moze bye przekazywana przez wywiad
sowiccki w ramach inspiracji. Przedstawiony dalej szczegdlowy opis sprawy

MOR-Trust swiadczy o metodach pracy sowieckiego kontrwywiadu. Dzia-

lania dezinformacyjne podjeU »rzez OGPU wprowadzily w blad zarowno

wywiad polski, jak i sluzby wywiadowcze wiekszosci panstw europejskich.

Pierwsza placowka wywiadowcza w Finlandii o kryptonimie „Helsing-

fors" zostala utworzona przez plk. Mieczyslawa Pozerskiego na poczatku

1921 r. Pelnil on funkeje^ attache wojskowego przy Poselstwie Rzeczypo-

spolitej. Placowka ta od 18 IV 1921 r. prowadzila samodzielna. dzialalnosc.

Wczesniej byla podporzadkowana placdwce „Rewel". W poczatkowym okre-

sie plk Pozerski dysponowal siatka, na. terenie Piotrogrodn kierowana, przez

kpt. Rylkego. Poniewai Rylke zostal aresztowany przez bolszewikdw w lu-

tym 1921 r., brak bylo lacznoici z jego wspdlpracownikami. Jednym. z nich

byl byly pulkownik armii carskiej Wiacyslawski. W celu wznowienia dzialal-

nosci siatki plk Pozerski wezwal Wiacyslawskiego do Helsinek, informujac

jednoczesnie wywiad firiski o jego dzialalnosci. Podczas odprawy u plk. Po-

zerskiego ustalono, ze Wiacyslawski zostanie oddany do dyspozyeji gen. El-

wengrena, przedstawiciela Borysa Sawinkowa w Finlandii. Jednoczesnie mial

on nadal utrzymywac lacznosc z czlonkanri siatki konspiracyjnej w Piotro-

grodzie, nalezacej do organizacji Sawinkowa. W sklad tej siatki wchodzili

oficerowie Armii Czerwonej. Angazujac Wiacyslawskiego, plk Pozerski za-

mierzal poddac kontroli dzialalnosc gen. Elwengrena. Agent Wiacyslawski

.otrzymywal trzy tysiace finskich marek micsiecznego tiposazenia, zwrot ko-

sztow podrozy do Piotrogrodu oraz okolo pieciuset tysiecy rubli sowieckich
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(tysiac firiskich marek) za przekazywane oryginalne rozkazy i inne doku-

menty Armii Czerwonej. Wiacyslawski zobowiazal sie, do zorganizowania

lacznosci kurierskiej. Jego wyslannicy odbywali co tydzieri podrdz miedzy
Helsinkami a Piotrogrodem. Raz w micsiacu odwiedzal to miasto sam Wia-
cyslawski. Z umowy zawartej z plk. Pozerskim wynikalo, ze siatka pracujaca

dla Wiacyslawskiego bedzie dostarczac regiilarnie oryginalne rozkazy Piotro-

grodzkiego Okr?gu Wojskowego, dzienniki wojskowe, regulaminy oraz druki

o tresci politycznej i wojskowcj. Ponadto agent ten mial przckazywac co

tydzicri raporty o sytuacji wojskowej i politycznej w Piotrogrodzie.

Ustalenia te byly realizowane. Swiadczyla o tym zawartosc koresponden-

cji przesylanej przez plk. Pozerskiego do Warszawy. 3 VI 1921 r. przeslal

osiemnascie roznych raportdw i informacji, w tym czternascie dotyczacych

sytuacji w Rosji Sowicckiej, a cztery na temat Niemiec, Wsrod nich byly

wiadomosci przekazywane przez siatke Wiacyslawskiego, a takze odpis mel-

dunku gen. Elwengrena przekazanego Sawinkowowi. Mcldunek ten zawieral:

„a) Sytuacja bolszewikdw w Piotrogrodzie,

b) Biala organizacja w Piotrogodzie,

c) Emigracja rosyjska w Finlandii" 9
.

Pozostale materialy pochodzily z wlasnych zrddel oraz od wywiadu
finskiego, francuskiego i angielskiego.

Jednym z agentdw plk. Pozerskiego zostal kpt. Leander, czlonek firiskiej

komisji rzadowej powolatiej do sledzenia misji sowieckiej w Helsinkach. Ka-
pitan Leander utrzymywal kontakty w sferach wojskowych (gen. Kiwokas)
i przemyslowych. W czasie wojny fitisko-sowieckiej by) cztonkiem sadu po-

lowego. Wspotpracujac z plk. Pozerskim, prowadzit jednoczesnie dzialal-

nosc na rzecz finskiego kontrwywiadu. Zdola! umiescic swoich dwdch agen-

tdw w misji sowieckiej w Helsinkach. Ponadto, w poblizu granicy firisko-so-

wieckiej, w micjscowosci Sordawala ftinkcjonowat kolejny agent kpt. Lean-
dera organizujacy wywiad w potudniowej Karelii i w rejonie Ptetrozawodska
z uwzglgdnieniem linii kolejowej do Murmariska.

Pnlkownik Pozerski poczatkowo dysponowal na granicy firisko-sowiec-

kiej wlasnym agentem o pseudonimie „Alcksaiidrowicz", ktdrego zadanae

polegalo na przesluchiwaniu nciekinierdw z Rosji Sowieckiej. Utrzymywal
rdwniez bliskie kontakty z sowieckimi oficerami pclniacymi sluzbe. na gra-

nicy. Dostarczal on wartosciowych informacji politycznycli i gospodarczych,
natomiast wiadomosci wojskowe budzily zastrzezenia kicrownika „Helsing-

forsu".

W dyspozyeji plk. Pozerskiego bylo dwdch oficerow Oddzialu II, por. Jan
Wladyslaw Lemariski, pelniacy funkeje pomocnika, oraz por. Wladyslaw
Kowalewski, ktdry od kwietnia 1921 r. kicrowal placowka. w Terijokach na
granicy firisko-sowieckiej. Poniewaz po kilku miesiacach okazalo sie,, ze wy-
dajnosc tej placdwki jest niewielka, plk Pozerski zaproponowal centrali, aby
por. Kowalewskiego wystac jako rezydenta do Piotrogrodu. Aby uniknac
nadmiernego zainteresowania ze strotiy WCzK mial ona nalezec do nizszego

personelu polskiej misji.
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Uwzgledniajac aktualn^ sytuacje. i nabyte doswiadczenia w prowadzeniu

wywiadu na terenie Rosji Sowieckiej, plk Pozcrski opracowal por. Kowalew-

skiemu szczegolowe zadania Miat on jcdynic przygotowac waninki pobytu

agentom wysylanym do Piotrogrodu przez plk. Pozerskiego. W celu uniknie.-

cia bledow popetnianych wczesniej kazdy agent mial wykonywac indywidu-

alne zadania zlecane przez plk. Pozerskiego. Rola por. Kowalewskiego miala

polegac na doraznej pomocy agentom i posredniczeniii w icti komimikowaniu

si? z kierownikiem placowki. Lacznosc migdzy Piotrogrodem a Helsinkami

zapewniali kurierzy wywiadu firiskiego.

Niezaleznie od przedsigwzied wywiadowczycli podejmowanych na terenie

wschodniego sasiada, placowka kierowana przcz plk. Pozerskiego obserwo-

wala transporty towarow ze Szwecji i Niemiec do Rosji Sowieckiej przecho-

dzace przez Finlandi?. Poniewaz ist.nia.la tylko jedna linia kolejowa migdzy

stolica^ Finlandii a Piotrogrodem, wiekszosr przesylck kierowano z Helsinek

do portow w Rewlu, Narwie, Lipawie i Rydze. W polowie 1921 r. po roz-

minowaniu szlakow morskich statki zaczejy plywac bezposrecluio z Helsinek

do Piotrogrodu. Agenci placowki usytnowani w porcie Helsinki obserwowali

ruch statkow, informujac dose dokladnie o zawartosci i przeznaczeniu kai-

dego transportu.

W polowie 1922 r. ze wzgledow oszczcdnosciowych placowka ta zostala

zlikwidowana. Bezposrednim powodc-m rezygnacji z niej byl zbyt wysoki

kurs fiiiskiej waluty w stosunku do polskiej inarki.

W zwiazku z tym, iz teren Finlandii byl dogodny do prowadzenia wy-

wiadu na Rosjq, o czym swiadczyly raporty kpt. Aloksandra Lubieriskiego,

attache wojskowego w Hclsinkach, Oddzial II utrzymywal tam w nastepnych

latach placowke. poslugujaca. si? kolejno kryptonimami „Laatika", „Fin",

„S-3", ktora dysponowala tylko kilkoma agentami, jednak dostarczala war-

tosciowe informacje. Wiekszosc pochodzila z finskiego Oddzialu II, na przy-

ktad w pierwszym polroczu 1926 r. placowka „Fin" przekazala do War-

szawy sto pie.cdziesiat meldunkow wywiadowczycli. Z raportu za III kwartal

1927 r. wynikato, ze dostarczyla trzy raporty wywiadowcze occnione w War-

szawie jako „bardzo cenne, zwlaszcza jesli chodzi o tranzyt z Niemiec do

Rosji Sowieckiej". Dzialalnosc placowki oceniano jako bardzo dobra.. 12 III

1926 r. otrzymalaona wspolnie z placowka. „R-7" zadanie zebrania informa-

cji o stanie robot na rtowo budowanym krazowniku sowicckim „Profintern'',

eks „Swietlana", oraz ustalenia termimi oddania go do eksploatacji. Zadanie

to wykonala zadowalajaco.

Dobrze ukladajaca si? wspolpraca z wywiadem filiskim umozliwila po-

szerzenie zakresu dzialania „Fina". Swiadczyto o tym stanowiska szefa tego

wywiadu, mjr. Malmberga, ktory prowadzil rozmowy w Warszawie w polo-

wie kwietnia 1928 r. Sztab firiski byl sklonny wyrazic zgodg na bezposrednie

angazowanie agentow na wlasnym terenie i przerzticanie ich przez granice.

z Rosja. Sowiecka,. Jedynym warunkiem bylo uzyskanic takich samych praw

dla placowki firiskiej utworzonej w rejonte Wilna. Finowic byli zainteresowani

zaciesnieniem kontaktow z polskim II Oddzialem i proponowali w zamian
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za rezygnacje, z wlasnej plardwki na terenie Polski skierowanie wlasnego
oficera lacznikowego do Warszawy, ktory bcdzie funkcjonowac na zasadach
podobnych do tych, na ktdrych pracowal por. Sauzey, przedstawiciel Francji

w Warszawie.

Oddzial II organizowa) wywiad przeciwko wschodniemii s^siadowi row-
niez z terenu Lotwy. Juz podczas konferencji pokojowej w Rydze powstala
placowka kierowana przez jednego z polskicli ekspertdw wojskowych wcho-
dzj(.cego w sklad delcgacji. Placowka ta pocz^tkowo zdobywafa informacje
o znaczeniu kontrwywiadowczym. Dane wywiadowcze pochodzily gfdwnie
z totewskiego Sztabu Generalnego. Po wyjezdzie delcgacji placdwke. objaj
por. Klotz, pomocnik attache wojskowego. Dose szybko zdolat zwerbowac
kilku agentow na terenie Rosji i na Litwie. W latach 1921 i 1922 r. zdobywal
matcrialy wywiadowcze, ktdre w znacznym stopniu dotyczyly pogranicza
lotewsko-sowieckiego. Najwiecej informacji pochodzilo z Aloskwy. Placowka
ta nosila kryptonim ,,Gorin". Funkcjonowala oiia na zblizonych zasadach
jak placowka „Witteg". Na terenie Rygi utrzymywala scisla. wspdlprace.
z wywiadem lotewskim, ktory przekazywal wlasne informacje pochodzace
z ZSRS, a zwlaszcza z terendw w poblizii miast Pskdw — Poiock — Wi-
tebsk — Orsza oraz z rejonu fortecznego Piolrogrdd i instytucji centralnych
w Moskwie. VV stolicy Lotwy placowka „Gorin" utrzymywala kontakt z pla-

cowka wywiadowcza. organizacji Sawinkowa, operujaca w rejonie Pskowa,
Witcbska i Wiclkich Lukdw. Kolcjnym zrddlem informacji o Rosji Sowiec-
kiej byly placdwki wywiadn cstoiiskiego, fniskiego. franciiskiego i brytyj-
skiego funkcjonuja.ee na terenie Lotwy oraz wlasna obscrwacja sowieckich
przedstawjcielstw dyplomatycznych i hancllowych w Rydze, prowadzona za
posrednictwem agentury o kryptonimie „Koszkin". Placowka „Gorin" orga-
nizowala rdwniez wywiad na Litwe. poprzez posteninki wywiadowcze w Dy-
ncbnrgu („Niedzwiecki") i Kowme (^Jngiclski") . Teh prace wspierala dzia-

lalnosc kpt. Dreymanna, oficera lotcwskicgo, dyspnnuja.cego informacjami
pochodzacymi z litewskiego Sztabu Generalnego. Jcden z agentow rucho-
mych placdwki „Gorin'\ o pseiidonimie ..Muzejkin", dostarczal informacje
z terenu Kowna, Rygi i Moskwy. Pozostawal w kontakcte z dwoma kon-
fidentami o pscndonimacli „Dzierzawin" i ,.Hurman" przekazujacymi wia-
domosci o szkolnictwic i sluzbach zaopat.rzcniowych Armii Czcrwonej, Po-
nadto wspdl pracowal z siecia. kotifidcntdw dostarczajacych dane pochodzace
z komdrek WCzK w Pskowio i Razuiahipm w Smolei'isku oraz wiadomo-
sci o stanie kolejnictwa sowieckiego. W koiicu 1022 r. placdwke, „Gorin"
przejat kmdr por. Bolidan Jarociriski, attache wojskowy w Rydze. Funkcjo-
nowala wdwezas pod kryptonimem „0-5". Nastijpnie kicrownictwo tej pla-

cdwki (juz o kryptonimie „Wiera") obja) pptk Wlodzimierz Sizych. W na-
stepnych latach na terenie Lotwy funkcjonowala placowka o kryptonimie
„Nord" („P-1"), kierowana kolcjno przez kapitandw Franciszka Tomczuka
i Stanislawa Paprockiego 10

.

Kapitan Tomczuk przejaj placdwke od kpt. Drymmera, ktdryobjaj obo-
wiqzki attache wojskowego w Rydze. PUirdwka „Nord" miala swa. siedzib?
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w Rewlu, a kpt. Tomczuk oficjalnie byl oficerem lacznikowym na terenie

Estonii, realizowai wiec wylacznie zadania wywiadowcze podlegaja.ce bez-

posrednio Referatowi „Wschod". W sprawach ogdlnowojskowych lub doty-

czacych dzialalnosci informacyjnej byl podporzadkowany kpt. Drymrnsrowi.

Kapitanowi Tomczukowi przydzielono do pomocy Edwarda Czyzewskiego,

ktdry wczesniej pracowal w placowce „Witteg" w Rewlu. Koszt utrzymania

„Nordu" („P-1") do 1 IV 1929 r. utrzymywal sie. na poziomie siedmiuset

pie.scdziesiedu dolarow miesiecznie. Pdzniej zredukowano jej budzet do pi?-

ciuset dolarow. Dla pordwnania, w tym okreste koszt utrzymania placdwek

w Estonii i Finlandii byl znacznie nizszy i wynosil okolo trzystii dolarow.

W nast^pnych latach w Rydze pracowala placowka o kryptonimie „Rok"

(II 1934-VIII 1938), kierowana przez Konstantego Rokickiego, oraz pla-

cowka „Lotysz" (I 1038-XIT 1938), ktdra. kicrowal VVlodzimierz Poplawski.

Zadania ich by!y podobne, polegaly na organizowaniu wywiadu na Rosje

Sowiecka, i Litwe; we wspdlpracy ze sztabc-m lotewskim. Utrzymywaly, po-

dobnie jak w Estonii, kontakty z miejscowa. policjq.. polityczn^. Praca placd-

wek byla na ogdl oceniana dobrze. Do Warszawy trafialy gldwnie materialy

agencyjne, rzadko doknmenty.

b. Turcja

Problemem powtarzajacym si? w dzialalnosci placdwek Oddzialu II, usy-

tuowanych w paristwach sasiaduja,cych z ZSRS, byto wspdldzialanie z miej-

scowymi sluzbami wywiadowczymi. Czesto dochodzilo do wspolnych przed-

siewziec wywiadowczych, a wymiana materialdw miala najczQsciej drugo-

rzedne znaczenie. Taka sytuacja istniala w Turcji, ktdrcj terytorium zajmo-

walo wazne miejsce w pracarh podejmowanych przez Rcferat „Wschdd" ze

wzglcdu na dose latwy dostejp do Rosji poiudniowej-i Kaukazu.

Teren Turcji w raehubach Oddzialu II mial ulatwic organizowanie ru-

chdw odsrodkowych w Gruzji, Azerbejdzanie i Armenii dzieki wykorzysta-

niu emigrantow oraz „obserwacje, akcji Sowietdw na Dliskim Wschodzie" 11
.

Pierwsza. placdwke, na terenie Turcji utworzyl kpt. mar. Marian Piotrowski.

Funkcjonowala ona w latach 1920-1921 w Stambule. Dysponowala rezyden-

tami na terenie Rosji Sowieckiej: w Charkowie, Sewastopohi, Noworosyjsku,

Tyflisie i Batumi. Nastepnie zostala przeuiesiona do Kiszyniowa,

W Turcji w latach 1925-1938 funkcjonowalo kilka placdwek wywia-

dowczych. Niektdre z nich pracowaly rdwnorzesnic. Wraz z likwidacja. sta-

nowiska attache wojskowego przy posclstwie RP w Angorze (Ankara) po-

wstala w Stambule placowka wywiadowcza o kryptonimie „L-3". Kierowal

niq mjr Tadeusz Sniechowski, ktdry jednoczesnie pelnil funkeje nieoficjal-

nego attache wojskowego polskiego poselstwa. Jednym z zadati tej placdwki

bylo nawia.zanie la.cznosci ze sztabem tureckim. Major Sniechowski nawia.-

zal kontakt jedynie z ekspozytura, wywiadu tureckiego w Stambule, z ktdra,
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Placowki wywiadowcze Referatu

tia terenie Turcji

AVscliod"

L.p. Kryptonim

placowki

Okres

dzialalnosci

tiierownik Lokalizacja

1.
- 1920-1921 por. mar. Marian I'iotrowski Stamhul

2. „Grnzin" 21 TH 1925-? A. Assaliani Turcja

3. „Konspol" IV 1926-111 1929 kpt. pil. Jan Kozicrowski

Mateiisz Tzycki

Stambul

4. „L-3" IV 1929 Xir 1930 mjr Tadensz Sniwhowski Stambul

5. ..Trssaska" V 1930-1935 rtm. Jan Zakrzcwski Stambul

6. „Anitra" 1933-11 1937 Karol Diibicz-PRntber Stambul

7. „Ali Baba" 16 V 1932-IIT 1931 Bogiislaw Paszkowski Stambul

8. „Ghazi" 1033-1938 Jerzy Mtcwski

VViktor Zaleski

Stambul

9. „Hussejn" XII 1937-VUI 1938
—~-~~~~

Aliotin Malif Stambul

wymieniano z reguly mato wartosciowe materialy, wspolnic przesltichiwano

dezerterow z Rosji oraz zestawiano niektore dane wywiadowcze.

W maju 1 930 r. szef ekspozytury tureckiego wywiadu w Stambule,
Azis-bey, postanowil rozszerzyc te kontakt.y, doszlo do ntworzcnia placowki

kryptonimie „Trza,ska". Byla onatraktowana.jako niroficjalna, zakonspiro-

wana komorka wchodzaca, w sklad turcrkicj ekspozytury w Stambule. Zada-
niem jej bylo prowadzenie wywiadu w rcjonir Morza Czarnego z uwzgl^dnie-

nicm w przysztosri Krymu i Kaukazu. Kicrownikiem placowki zostal rtm.

Jan Zakrzewski. Byl on cenionym pracownikicm TI Oddzialu. Urodzil si?

w Poznaniu w 1807 r. Jako ticzci'v szkoly sredniej nalr-zal do „Zarzewia",
W czasie I wojny swiatowej znalazt sig w artnii rosyjskiej. Jcdnoczesnie utrzy-

mywal kontakty z POW tia terenie Kijowa. Orl stycznia do listopada 1916 r.

walczyl na froncie pod Dzwiriskiem, a nastcpnie bral udzial w walkach na
froncie rumuriskim. W koiicu 1917 r. uczestniczyl w organizowaniu wyjazdu
Polakow do I Korpusn Polskiego. Jako podoficer 3 pulku ulanow w I Kor-
pusie zajmowal si? praca. oswiatowa., przeciwdzialajac agitacji bolszewickiej.

Bral czynny udzial w walkach pod Zlobinem i Krasnym Brzegiem. Po de-

mobiiizacji korpusu zorganizowal w rejonie Orszy plarowk? zajmujaca. si?

ulatwianiem przejazdu ochotnikow do Murmansk*. \V pazdzierniku 1918 r.

wrdcil do kraju i brat udzial w rozbrajanin Niemcow, po czym wstapil do
A pulku ulanow. W jego szeregach uczestniczyl w wojnie polsko-sowieckiej.

1 XII 1921 r. otrzymal stopieri podporncztiika. Po ukoticzcniu w 1929 r.

Wyzszej Szkoly Wojennej rozpoczat prace. w Ekspozyturze nr 1 w Wilnie.

skierowaniu go do Stambutu zadecydowala dobra znajomosc j?zykow: ro-

syjskiego, francuskiego i niemieckiego 12
,

Poniewaz organizacja i dzialalnosc „Trzaski" byla nietypowa, warto po-

swiecic jej wiecej miejsra. Propozycja. jej utworzenia wyplyn^la od wywiadu
tureckiego. Wywolalo to wide wa.tpliwosci w Referarie „Wscliod". Poddano
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szczegdlowej analizie warunki, w jakich miala funkcjonowac. Przy rozpatry-

waniu propozycji tureckiej brano pod uwage. nastcpujace przeslanki:

„]) Sojusz turecko-sowiecki nie jest trwaty, a oparty na cliwilowej ko-

niunkturze miedzynarodowej. Turcy nie darza, zaiifaniem sprzymierzeiica.

Oficjalny charakter stosnnkdw nie pozwala na prowadzenie wywiadu pod

swoja. firma, na terenie Rosji — w razie wrcc wsypy — odium spada na

wywiad polski — sztab ttirecki jest kryty.

2) Sojusz turecko-sowiecki jest istotny, o glgbokim i trwalym podkla-

dzie, propozycja wspolpracy wywiadowczej z nami jest uczyniona na pole-

cenie sztabu sowieckiego w celu zlokalizowania pod kontrola naszych zamie-

rzeri, wzglednie spowodowania afery, ktora moglaby nam zaszkodzic w opinii

spolcczeristwa tureckiego lub na terenie micdzynarodowym".

Uwzgledniono rdwnicz tnne mozliwosri. Zakladano nawet taki wariant,

ze cala afera odbywa si? bez wiedzy tureckiego Sztabu Generatnego, a szef

ekspozytury w Stambule, Azis-bey, mdgl bye sowiorkim agentem. Jedna

z mozliwych wersji zakladala, ze Azis zamierza jodynie wykorzystac pla-

cowkg wywiadowcza, do poprawy wynikdw kiorowanej przez siebie ekspozy-

tury.

Poniewaz brak bylo pewnosci, jakie sa prawdziwo int.encje wywiadu tu-

reckiego rtm. Jan Zakrzewski musial rozwijac swoja, dzialalnosc zachowujac

daleko posunietij. ostroznosc. Wraz z dziafalnoscia. wywiadowcza. wiele czasu

poswiexal na przedsiewziecia kontrwywiadowcze. \V miarc; postijpu w pracy

placdwka miala dostarczyc informacji na tern at motod pracy i organizacji

wywiadu tureckiego.

Zakrzewski oficjalnie zostat korespondeiitctn prasy polskiej („Gazeta

Warszawska" i „Kurier Wavszawski"), natomiast jego zasady podporzadko-

wania szefowi ekspozytury tureckiej byly dose skomplikowane. W sprawach

ewidcncyjnych, kierownik „Trzaski" konsnl'towal wszolkic uzyskane Jnforma-

cje z Azis-beyem. Wykorzystywal rdwnoczc-siiie arrliiwum placdwki „L-3",

funkejonujacej wczesniej w Stambule. Sirdziba „Twaski" miescita si? w lo-

kalii konspiracyjnym Azis-beya, a jej arcliiwum w jczyku rosyjskim bylo

ograniczone do dossiers agentdw. Dost^p do tych danydi mia! rdwniez Azis-

-bey 13
. Werbunek agentdw odbywal sicj przy scisloj wspolpracy z szefem

ekspozytury tureckiej. Zakladano, ze z czasem Azis-bey w zamian za prze-

kazywane mu informacje wla_czy kierowntka placdwki do dzialalnosci wywia-

dowczej przeciw paristwom balkariskim.

Dzialalnosc „Trzaski" napotykala liczne trudnosci, kldre w wickszosci

powstawaly z winy Turkdw. W pierwszym etapie pracy Zakrzewski otrzy-

mywal od Azisa gldwnie gazety sowieckio do oprarowania. Ponadto przy-

dzielono mu niejakiego Hassana, ktdry zajmowal sic wyszukiwaniem kandy-

datow na agentdw. Werbunek osdb pracujacych przy rozladunku statkow

sowieckich przynosil niewielkie rezultaty. Fiaskievn zakoriczyla si? prdba po-

zyskania wlaiciciela sklepu portowego, do ktorego uczeszczali marynarze

sowieccy.
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Rotmistrz Zakrzewski zorientowal sie^ ze Azis-bey i jcgo zast^pca, Ne-

dru-bcy, nie mieli doswiadczenia w prowadzeniu wywiadu i popelniali wide

blgdow, nie przestrzegaja,c podstawowycli za.sad konspiracji. W paidzieTniku

1930 r. w micjsce Azisa szefem ekspozytury tnreckiej zostal Nedzi-bey 14
.

W lutyrri 1931 r. przyjcchali do Warszawy przedstawiricle wywiadu tu-

reckiego w celu zapoznania sic. z organizacj^ i metodami pracy II Oddztalu.

Pokazano im Wydzial Wywiadowczy, Wydzial Ewidencji i Studiow oraz Re-

ferat Techniczny. Zapoznawano podczas kilkti konfcrencji z metodami pracy

wywiadowczej i kontrwywiadowczej. Wizyta ta potwicrdzila informacje rtm.

Zakrzewskicgo o niewiclkich umiejijtnosciacli oficerow wywiadu tureckiego.

Przyniosla rowniez pewnc korzysci placdwre w Stambule, poniewaz usta-

Iotio, ze Nedzi-bey ulatwi prac? Zakrzewskiemu oraz zorganizuje wlasna,

placowk? w rejonic Kars-Erzcnim, ktor^, kierownik „Trzaski" bedzie mogl
wykorzystywac do przerzutu na teren ZSRS wlasnej agentury.

Od polowy kwictnia 1931 r. Zakrzewskiemu przydziclono do pomocy
Ncdru-beya. Jednakze efekty dzialalnosci placowki nadal byly niewielkie.

W cifigu roku za.rowno wywiad agencyjny, jak i prasowy fnnkcjonowaiy wa-

dliwic. Rotmistrz Zakrzewski, podsumownjac swoja. dzialalnosc, niema! cala^

wina, obarczal Turkow. VV odpowiedzi 11a te zarznty Nedzi-hey przekazal

materialy, uzyskane z niewiadomego ziodla, dotyczqce iimoivy wojskowej

mi<;dzy Francja,, Polska, i Czecliosiowacja,. Material tm okazal sie. nictidolna;

inspiracja,. Pomimo to Tnrcy przekazati kolejne oprarowanie o Ukrairiskim

Okr^gu Wojskowym. Jak sie, okazalo po zbadanin przez Wydzial Ewidencji

i Studiow, material ten by] zestawiony z uzyskanyrli poprzednio informacji

od placowki „L-3". W tym okresie dwaj „naganiaczc" tnreccy zdolali zwer-

bowac trzecli marynarzy sowierkich, jednak informacje uzyskane przez nich

mialy hiewielka. wartosc.

Dopiero w sierpniu 1931 r. rtm. Zakrzewski otrzymal pokoj w lokalu

bedaeym siedziba. Nedzi-beya. Miesiac pozniej „Trzaska'' zdolala zwerbowac
kapitana statku sowieckiego „Franz Horina" — GawriliczenkQ, ktory podja.1

sie, pracy wywiadowczej w zamian za uzyskanic pa,szportow dla niego, zony

i corki cliche wyjechac do Stanow Zjcdnoczonych w przypadku dekonspiracji

swej dzialalnosci. Kontakt okazal siq wartosciowy 15
.

Turcy podejmowali kilkakrotnie dose naiwtte proby uzyskania informa-

cji o wspolpracownikacb rtm, Zakrzewskiego pod prelekstem wymiany do-

swiadczeii organizacyjnych.

Istotnym wydarzenicm by! wyjazd do Zwiazku Sowieckiego na pocza^tku

maja 1932 r. ttireckiej dclegacji rzadowej. Niopowodzenie tej wizyty przy-

czynilo sjq do nicwiclkiej poprawy wspoldzialania wywiadowczego. Udo-
st<;pnione przez Turkow informacje o organizacji Armi't Dalckiego Wschodu
i zmian w dyslokacji jednostck na Ukrainio nie spotkaly si? jednak z uzna-

niem Referatn „R.osja" Oiura Studiow.

Sukcescm „Trzaski" bylo utworzenie. droga^ niorska,, kanalu przerzuto-

wego do ZSRS z miejscowosci Hoppa. Efekty dzialalnosci „Trza,ski" wzrosly
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po prywatnej wizycie mjr. Stanislawa Gano, ktory we wrzesniu 1932 r. spo-

tkal si? w Stambule z przedstawicielatni wywiadu tureckiego. Jcdnym z nich

byl Sahap-bey, czlbnek delegacji przebywajacej w Oddziale II w 1931 r.

Oswiadczyl on, iz po powrocie z Warszawy uruchomil laboratorium fotogra-

ficzne, a takze utworzyl ekspozytur? wywiadowcza^ w Karsie, dysponujaca,

trzema placowkami wysunietymi w kierunku granicy sowieckiej. Organiza-

cja tej ekspozytury byla wzorowana na rozwiazaniacli polskiego wywiadu.

Podczas rozmow prowadzonych przez mjr. Gano Turcy zaproponowali utwo-

rzenie wspolnej placowki wywiadowczej w Tebryzie. Inicjatywa ta uzyskala

akceptacj? kierownictwa II Oddzialu. Jednoczesnie mjr Gano zaproponowal

Turkom zmiany w organizacji pracy „Trzaski". Postanowiono zaniechac wer-

bowania Rosjan na statkach, a raczej obsadzac na nich swoich, uprzednio

zwerbowanych i przygotowanych, agentow. Zakrzewski mial specjalizowac

si? w przesluchaniach uciekinierow z Rosji i ich werbTinkiem. Plan przewi-

dywal tworzenie siatek wywiadowczych umozliwiajacych stopniowe zblizanie

si? do granicy z Rosjq. Sowieck^.

W koricu marca 1933 r. w siedzibie kierownika tureckiej ekspozytury

w Stambule odbyla si? konferencja, w ktorej brali udzial: mjr Tomczuk,

kpt. Niezbrzycki z Referatu „Wscliod", Zakrzewski oraz oficerowie z turec-

kiego Oddzialu II Nedzi-bey i Temur-bey. Oceniono caly okres wspdldzia-

lania i ustalono zasady dalszej dzialalnosci „Trzaski". Oficerowie tureccy

probowali tlumaczyc niewielkie efekty wspdlpracy koniecznoscia, zachowa-

nia w tajemnicy kontaktow z polskim wywiadem. W tureckim Oddziale II

rowniez nie brak bylo przeciwnikow wspolpracy z Polakami. Obawiano si?

konsekwencji politycznych wynikaj^cych z udzialu w wywiadzie skierowa
:

nym przeciwko zaprzyjazntonemu z Turcja. Zwiazkowi Sowieckiemu. Mimo
to postanowiono, ze kontakty mi?dzy obu wywiadami b?tla, kontynuowane.

Nawia.zujac do propozycji szefa wywiadu tureckiego, Siskrii-beya, zamie-

rzano nawiqzac blizsze kontakty na najwyzszym szczeblu. Strona polska zo-

bowiazala si? przekazywac swoje doswiadczenia z zakresu radiowywiadu oraz

fotografii.

W lipcu 1933 r. Zakrzewski zwerbowal mlodego Czerkiesa, majarego

znaczne mozliwosci prowadzenia dzialalnosci wywiadowczej na terenie Rosji.

Zostal on pomyslnie przerzucony przez granic? przy wykorzystaniu kanalu

w miejscowosci Happe. W tym okreste wywiad turecki utworzyl kolejna. pla-

cowk? w miejscowosci Erzerum. Zajmowala si? ona badaniem uciekinierow

i dezerterow oraz studiowaniem prasy, glownie gazety „Krasnyj Wojn".

Dalsza dzialalnosc nTrzaski" przynosila jedynie niewielkie sukcesy, na

przyklad w styczniu 1934 r. kierownik Samodzielnego Referatu „Rosja",

mjr Adam Przybylskl, przeslal do Referatu „Wscli6d" ocen? mateTialow

dotyczacych dyslokacji jednostek Armii Czerwonej w Stawropolu, Noworo-

syjsku, Krasnodarze, Rostowie, Nowoczerkasku i Pialigorsku, wskazufoca,

na wiele niescislosci 16 . Znaczna, wartosc mialy natomiast opracowania doty-

czqce stosunkow turecko-sowicckich, dzialalnosci Ukrairicow na terenie Tur-

cji oraz organizacji siatek GPU w Stambule i paristwach balkaiiskich.
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Stan stosunkow turecko-sowieckich byl jednym z wazniejszych zagadnieri
rozpracowanym przez placowki Rcferatu „Wsc!idd". Nie dysponowano agen-
tura. uplasowana. w kregach rzadowych i wsrdd oficerow tureckiego Sztabu
Generalnego, dlatego analizowano nawet fragmentaryczne informacje na ten
temat. Najwazniejsza. kwestia, bylo ustalenie czy miedzy Turcja. a ZSRS ist-

nialo tajne porozumienie wojskowe. Obserwowano wyj^tkowa, sytuacje, am-
basadora sowieckiego w Turcji, Jakowa Surica, ktdry nalezal do osdb utrzy-
muja.cych przyjacielskie stosunki z przedstawicielami rzadu tureckiego. By!
cze^tym gosciem premiera Ismet-Paszy i ministraspraw zagranicznych Fefiu
Ruszti Beya. Na podstawie rdznych wydarzeii politycznych placowki Od-
dzialu II ocenialy, ze rzad turecki staral sic odwdzi<jczyc Rosji.za pomoc
materialna. udzielona. po wojnie swiatowej. Tiircja obawiala si? interwencji
w swc wewnc-trzne sprawy ze strony Wloch, Grecji, Anglii i Francji i dlatego
sojusz z Rosja. Sowiecka. mdgl zapewnic nicnaruszalnosc granic i stwarzal
mozliwosci szantazowania mocarstw curopejskich. Pomimo to Turcja bro-
nila sic. przed penetracja. sowicckq i z cala. bezwglcdnoscia. tepila wszelkie
przejawy propagandy komunistycznej. Z informacji agentnralnych „Trza-
ski", a naste.pnie „Ghazi", wynikalo, ze w rzadzie tiireckim coraz wyrazniej
ujawnial sie. „tiegatywny stosimek do eksperymentu sowieckiego". Kierow-
nicy tych placdwek przewidywali, ze w dalszej perspektywie gldwnym kierun-
kiem ekspansji tureckiej beda. narody muzulmariskie w Zwiazku Sowieckim.W konsekwencji ZSRS mial bye „najistotniejszym" przeciwnikiem Turcji.
Jafco istotny argument przemawiajacy za takhni pogladami uwazano prowa-
dzenie przez Turkow intensywnego wywiadu przeciwko Rosji oraz sprzyjanie
dzialalnosci Oddzialu II w tym rejonie. Brak oficjalnych protostdw ze strony
dyptomacji sowieckiej w obliczu licznycli kompromitacji wywiadu tureckiego
mial potwterdzac opinio o braku ukladu "wojskowego miedzy Ttircja..a Rosja,
Sowiecka^

Wocenie Rcferatu „Wsclidd" pieriolctniadziatalnosc „Trza,ski" przynio-
sla wprawdzie niewielkie wyniki ewidehcyjne, jednak powaznic przyczynila
sic do wzrostu wzajemnego zaufania wywiadow. Oddziat II przewidywal,
na podstawie powtarzaja.cych sie incydentow w porctc Stambui, iz ochlo-
dzenie stosunkow turecko-sowieckich bedzie sprzyjalo dzialalnosci polskiego
wywiadu w tym rejonie. Spostrzezenia te potwierdzily sie; w nastej>hych la-

tach. Placdwka „Ghazi", utworzona w 1933 r. przez Jerzego Litewskiego,
prowadzila dziatalnosc do polowy 1938 r., inna placdwka, „Husein", ktdra,
kicrowal agent Oddzialu II, Ahotin Ilalif, funkcjonowala od grudnia 1937 do
sierpnia 1938 r.

Po likwidacji „Trzaski" nasta.pily istotne zmiany w rejonie calego po-
granicza turecko-sowieckiego, ktdre ogrankzyly mozliwosci prowadzenia wy-
wiadu. Po obu stronach granicy zostata zaostrzona kontrola osobowa ze
szczegdlnym uwzglednieniem cudzoziemedw. Jednoczesnie calkowicie za-
mknieto maly ruch graniczny oraz przerwano wyjazdy agentow handlowych
udaj^cych si? z towarami lub bydlem do Tyflisu. Zlikwidowano komunikacfe
przybrzezna. miedzy portami przygranicznymi obu paristw. Znacznie wiek-
sze zmiany nast^pily po stronie sowieckiej. Szczegdlnie niekorzystne bylo
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oczyszezenie rejondw przygranicznych z uciekinierdw pochodzenia muzul-

maiiskiego, natomiast utrzymujace sic. przcknpstwo fiinkcjonariuszy turec-

kiej strazy granicznej wszystkich szczebli ulatwilo dzialalnosc sowicckiemu

wywiadowi. Niemal wszystkie osoby, z ktdrymi wspdipracowala „Trzaska",

okazaly sie. agentami wywiadu tureckiego. Jcdnym z agentow dwustronnych

byl niejaki Mataradzi zamieszkaly w Rize. Aby uniezaleznic sie. od wywiadu

tureckiego, Referat „Wschdd" utworzyl placdwke. „Gazi II", ktdranie mogla

wykorzystac agentow wspdlpraciija,cycli z placdwkami „Trzaska" i „Gazi".

Na poczatku 1939 r. „Gazi II" dysponowala juz kilkoma siatkami, ktore

prowadzily intensywny wywiad. Jedna z nich, kierowana przez Gruzina Aba-

szydze, skladala sie z czterech osdb. Szcf siatki mieszkal w Stambule. Czlon-

kami jej byli: Osman, wlasciciel przedsicbiorstwa transportowego utrzymu-

jacego komunikacje osobowa. na linii Erzrrum-Trapezung; kuricr zamieszkaly

w micjscowosri Hopa w rejonie gran icy turecko-sowic-ckiej oraz rezydent

pozyskany po stronie sowieckiej przebywajacy w mtcjscowosci Kobulctach

w poblizu Batumi. We wrzesniu 1938 r. kiiric-r nawiazal kontakt z rezyden-

tein, przekazal mu nowe zadania i odcbral materialy wywiadowcze. Siatka ta

mogla bye wykorzystywana rowniez do przrrzutu ludzi. Koszt przerzucenia

jednej osoby w jedna, strone. wynosil okolo szesciuset funtow tureckich.

Placowka „Gazi II" zwerbowala micdzy innymi Achmeta Ordzoniki-

dzego, ktdry znal kilka bezpiecznych przejsc przez graiiice. w rejonie rzeczki

Poschowi. Po stronie sowieckiej, w miejsfowosci Acliakych, mieszkali czlon-

kowie jego rodziny, chcjtnie udzielaja.cy sclironienia osol>om powoluja.cym sie.

na Achmeta. Kolejnym wspdlpracownikiem placdwki byl Kurban Bajramow,

rezydent uplasowany w Karsie od sierpnia 1938 r. z zadaniem organizowania

punktdw przejsc granicy i werbowania kandydatdw do pracy wywiadowczej.

Czlowiek ten jednoczesnie wspotpracowal z centrala, wywiadu tureckiego

w Angorze, dlatego mdgt bye wykorzystywany w ograniczonym zakresie .

Oprdcz wymienionych agentow „Gazi II" dysponowala kilkoma osoba-

mi, ktore zamierzano wykorzystac w razic potrzeby. Wsrdd nich byli: naczel-

nik oddzialu policji tureckiej; krymski Tatar, znaja.cy rosyjski, ozeniony z Po-

lka.; emigrant z Azerbejdzanu — Nasrula-bey, byly pulkownik rosyjski, oby-

watel turecki pracujacy jako ogrodnik. Wszyscy mieszkali w Trapezundzie.

Prace te pozostawaly w scislym zwiazku z przedsiewzicciami podejmo-

wanymi w tym rejonie przez Ekspozyturc. nr 2 oraz potska. ambasade. w An-

karze w ramach akcji prometejskiej. Cclcm tych dzialari bylo zapewnienie

kontroli nad organizacjami naroddw kankaskich, dzialnja.cymi w Turcji, i do-

prowadzenie do utworzenia Konfederacji Kaukaskiej, ktdra niiala zapewnic

konsolidacje. polityczna.. W celu ukierunkowaitia przedsiewzicc organizacyj-

nych prowadzono intensywny wywiad w tym rejonie, poszukuja,c danych

o sytuacji politycznej, spolecznej i gospodarczej. Dnza. iiwag? przywia.zy-

wanodo rozpoznania stosunku poszczegdlnycli osrodkdw do Rosji Sowieckiej,

a takze Polski i Turcji. Referat „Wsclidd" wspieral dzialania Ekspozytury

nr 2, udzielajac pomocy jej personelowt w zamian za informacje o znaczeniu

wojskowym.
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c. Bliski Wschod

Na poczaJku lat trzydztestych Refcrat „Wsch6(l" utworzyl kilka pla-

cdwek wywiadowczych na terenie paristw Itliskiego Wschodu. Wzrastaja,ce

zainteresowanie ZSRS tym regionem 18
, bad attic mozliwosci prowadzenia wy-

wiadu przeciw wschodniemti sasiadowi z tcrenu Bliskiego Wschodu, a takze

przygotowanie siatek wywiadowczych na wypadek wojny, byly gldwnymi

przyczynami tworzenia placdwek' 9
.

Pierwsza, placdwke. utworzyl w Tcheranie ppfk Jerzy Grobicki. Nosila

ona kryptonim „Nabuchodonozor"; funkcjonowala w Teheranie, a naste;p-

nie w Bagdadzie od maja 1932 do IV 1937 r. Kicrownik placowki korzystaf

z pomocy nielicznej tutaj kolonii polskiej. Jcdnakze stosunki panujace wsrdd

Polakdw nie sprzyjaty dziatalnosci wywiadowczej. Miejscem ich spotkari byl

najczcsciej „Dom Polski" w Tcheranie, intensywnie inwigilowany przez per-

ska, poticje. polityczna, i kontrwywiad. Polacy odwicdzaja.cy klub dose czesto

urzqdzali burdy, podczas ktorych oskarzali sic. wzajemnie o szpicgostwo lub

utrzymywanie poufnych kontaktow z pptk. Grobickim. Dzicki zabiegom po-

sta Stanislawa Hempla i jego zony zdolano czeiebwo unormowac sytuacje.

dzieki zorganizowanhi dziatalnosci kultnralno-oswiatowej. Stabilizacja w ko-

lonii polskiej oslabila nieco aktywnosc Pcrsow, jednak obserwowano nadat

dyskretne zainteresowanie ich kontrwywiadu.

W poiowie 1935 r. wladze perskie arosztowaty kilkii Polakdw pod za-

rzutem szpiegostwa. Wprawdzie przebiog sledztwa swiadczy) o nieudolno-

sci Persdw, jednak w konsekwencji pra.ca na tym lerenie zostala powaznie

utrudniona. Jcden z aresztowanycli, Longin Skwarczewski, pochodzil z Po-

dola. Z zawodn byl muzykiem. W Teheranie mieszkat od pictnastu lat. Jego

wspolpraca z II Oddzialem rozpoczeja siq na poczatkn 193-1 r., gdy pplk Gro-

bicki zaproponowal inn podjQcie dziatalnosci wywiadowczej przeciwko So-

wietom. Skwarczewski wyrazil zgodc; na bezrnteresowna^ wspdtprace.. Jego

dzialalnosc polegala na przekazywaniu informacji o osobach, ktore niele-

galnie przybyly z ZSRS do Pcrsji. W coin zwiekszenia swoich mozliwosci

wywiadowczych przcnidsf sie. do Mcszhcdn polozonc-go w poblizu granicy

sowieckiej. Kicrownik placowki, obawiajac sic; micjscowego kontrwywiadu,

zabronil Skwarczewskiemu zamieszczania jakichkolwiek informacji na te-

mal Pcrsji w listach przesyfanych na wskazane adresy kontaktowe. Rowniez
podczas rozmdw z mieszkancami Meszliedn mial on unikac (cniatdw, ktore

mogly swiadczyc o zainteresowaniu miejscowyini slositnkami. Skwarczew-

ski poznat w Mcszhcdzie Polaka, Jdzefa Gromnkkirgo, zbieglcgo do Pcrsji

z Turkiestanu w 1930 r. Na polecenie pplk. Grobickicgo Skwarczewski zwer-

bowat go do wspolpracy z polskim wywiadem. Po uplywic kilku miesiecy

od przybycia do Teheranu Gromnicki zitalazl sic. w zainteresowaniu wy-
wiadu angielskiego. Brytyjski attache wojskowy, mjr Stereni zaproponowal

mil prace. wywiadowcza, przeciwko Rosji z wynagrodzeniem uzaleznionym

od wartosci zdobytydi informacji. Gromnicki przvznal si? do wspolpracy

z Anglikami trwajacej od \935 r., za ktor^ otrzymal okoto siodomdziesieciu
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tumanow miesiecznego wynagrodzenia. Mimo iz kierownikowi „Nabuchodo-

nozora" znany byl fakt wspdlpracy z Anglikami, polecil Skwarczewskiemu

zwerbowac Grotnnickiego, nie informujac o tym sojuszniczego wywiadu.

11 VI 1935 r., wkrotce po formalnym wyrazeniu zgody na wspolprac?

z Oddzialem II, Gromnicki zostal aresztowany przez perski kontrwywiad

i osadzony w wiezientu w Teh'eranie. Hyt on widocznie wczesniej obserwo-

wany przez Persow, poniewaz dysponowali oni korespondencja, jaka, prowa-

dzil ze Skwarczewskim.

Ze wzgle,du na brak dowodow o zbieraniu informacji o Persji po szesciu

miesiacach zostal zwolniony z aresztu. W lipcu 1935 r. aresztowano Skwar-

czcwskiego. Podczas przesluchan przedstawiono mn zeznania Cromnickiego,

ktory zeznal, iz byl jego informatorem i otrzymywal micsiccznie piecdziesiat

tumanow. Persowie nalegali, aby Skwarczewski przyznai sie. do wspolpracy

z pplk. Grobickim. Podczas przesluchania Skwarczewski oswiadczyl: „robi-

1cm wywiad antysowiecki dla pewnego osobnika o nazwisku Gablenz, jed-

nak nie nie robilem przeciwko Persji". Zaprzeczyl przy tym, aby chodzilo

o pplk. Grobickiego.

Na podstawie zebranych materialdw wtadze perskie spowodowaly jed-

nak wyjazd pplk. Grobickiego z Teheranu. Do likwidacji „Nabuchodono-

zora" przyczynily si? btedy popelnione przez jej kierownika, a takze specy-

ficzne stosunki panuja,ce wsrod miejscowej Potonii. Ponadto pplk Grobicki

utrzymywal zbyt duzo kontaktow z osobami nie budza,cymi zaufania, jak

na przyklad Stanisiaw Ksi^zopolski, ktorego zona, Ormianka, opowiadala

wsrod znajomych, ze jej maz Jest agentem Poselstwa i ma duzo pieniedzy".

Ponadto Ksiezopolski byl lekkomyslny, przechowujac w mieszkaniu kopie

listow przesylanych do pplk. Grobickiego, ktore zost.aly znalczione przez

perski kontrwywiad podczas rewizji.

Jednakze najwieksze trudnosci w prowadzeniu dzialalnosci przez „Na-

buchodonozora" stwarzal posel RP w Teberanie, Stanisiaw Ilempel. Z listu

kpt. Niezbrzyckiego do plk. dypl. J. Grobickiego z 23 VI 1936 r. wynikalo,

iz kierownictwo Oddzialu II zostalo powiadomione o nagannym postejDO-

waniu posla. Kapitan Niezbrzycki wskazal miedzy innymi na nastej>ujace

uchybicnia natury sluzbowej przedstawiciela Rzeczypospolitej:

— Nie zawiadomil MSZ o aresztowaniu wspolpracownikow Grobickiego

przez kontrwywiad perski, doprowadzajac do dalszcj dekonspiracji siatki.

Wynagrodzenie wyslano z Warszawy juz po aresztowaniu wiekszosci osob,

co mialo niekorzystne nastej>stwa.

— Swiadomie utrudnial przedstawiciclom Oddzialu II na terenie Persji

porozumtewanie sie, z ccntrala. w momencie krytycznym dla placowki poprzez

ograniczanie czasu szyfrowania depesz. Ponadto nie dorQczal plk. Grobio

kiemu oryginaldw depesz, lecz osobiscie sporza.dzat odpisy niezgodnie z pier-

wotna. trescia.. Odmawial rowniez wydania szyfru nalczacego do placowki

wywiadowczej II Oddzialu.
— Nie uwzglednial oswiadczenia MSZ i wypowiedzi plk. Grobickiego, ze

aresztowane osoby nie pracowaly przeciwko Persji, natomiast bez zastrzezeii
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uwierzyl przedstawiciclom miejscowego kontrwywiadu. Takie post^powanie

doprowadzilo do przedluzenia si? slcdztwa do pot rokn i zdekonspirowania

wiekszosci cztonkow siatki i kierownika placowki.

— Umyslnie zatajal przed plk. Grobickim przebieg sledztwa, uniemozli-

wiaja,c jakiekolwiek przeciwdzialanie i obronc; aresztowanych. Robil to swia-

domie, dazat do zlikwidowania placowki Oddzialu II na terenie Persji.

Kapitan Niezbrzycki przedstawil jcszcze kilka powaznych uchybieri posla

Hempla: otworzenie bez potrzeby i zezwolenia Oddzialu IF depozytow sluz-

bowych oddanych mu na przechowanie, ktorych tresc byla tajna i poufna.

Pomimo to Stanislaw Ilempe] pozostawal poslcm RP w Teheranie do 1938 r.

Od marca 1934 do maja 1935 r. w Teheranie funkcjonowalarowniez pla-

cowka nosz^ca kryptonim „Dragoman". Kierowat nia por. rez. Jan Helcman.
Przed wyjazdem Helcmana z Warszawy w Referacie „Wschdd" odbyla si?

odprawa z udzialem kpt. Niezbrzyckiego i por. Baliiiskiego, podczas ktorej

okreslono jej zadania i szczegoly organizacyjne. Porucznik Helcman oficjal-

nie mial obja_c stanowisko attache wojskowego Poselstwa RP w Teheranie.

Jcgo zadanie polegalo na dokonaniu rozpoznania mozliwosci funkcjonowania

innycli placowek w tym rejonie. Kapitan Niezbrzycki podkreslil, iz chodzi

„o tcoretyczne przygotowanie terenu za pomoca, dokladnych studiow samego
tcrcnu, bazy i ZSRS, przekraczalnosri granic, mozliwosci komunikacyjnych,

informacji o stosunkacli narodowosciowych na pograniczu, opracowanie per-

sonalnych kartotek" 20
.

Szczegdlowe zadania polegaly na rozpracowaniu osob przybywaja,cych

w roznych celach z ZSRS do Persji, sporzadzaniu wykazow znajomych za-

mieszkalych na tym terenie oraz doktadnego opisn formalnosci zwiazanych

z przekraczaniem granicy sowieckiej, stalym notowanhi osob podejrzanych
o wspoiprace. z wywiadami obcymi, w szczegoinosci angielskim, francuskim,

tureckim i sowieckim.

Ponadto kierownik placowki „Dragoman" zbieral informacje o wszy-

stkicli osobach z korpusu dyplomatycznego i oficjatnych przedstawicielstw,

ktore zajmowaly sie; na terenie Persji prowadzeniem wywiadu. Istotne zna-

czenie mialo dla centrali rozpoznanie „element6w sytitacyjnych i personal-

nych" dotyczaxych stosunkow przedstawicielstw Zwia,zkn Sowieckiego z pra-

cownikami placowek angielskich, francuskicli i tureckich! Referat „Wschod"
oczckiwal zwlaszcza na opisy drdg prowadzqcych z Telieranu w kierunku

granicy sowieckiej, z uwzgle,dnicniem srodkdw transport!], warurikow bezpie-

czeristwa, stanu lacznosci pocztowej na kazdym szlaku. W miar? mozliwosci

kierownik placowek mial rozpoznac sytuacj? na wybrzezu Morza Kaspij-

skiego i pograniczu Kaukazu.

Z wiadomosci Referatu „Wschdd" wynikato, ze dzialalnosc na terenie

Persji byla niezwykle trudna. Do niekorzystnych czynnikdw, wczesniej wy-
mienionych, zaliczono niewielki autorytet Polakow w miejscowym spoleczeri-

stwie, nieufnosc Persow do wszystkich cudzoziemcow, silne wplywy angiel-

skic i sowieckie, trudnosci komunikacyjnc nawet dla osob posiadaja^cych pa-

szporty dyplomatyczne. W zwia.zku z tym uznano za celowe nawia.zanie sci-

157



slej wspolpracy ..Dragomana" z „Nabuchodonozorem". Porucznik Hclcman

mial nawiazac" kontakt osobisty i sluzbowy z pplk. Grobickim oraz sluzyc

pomoca, w szyfrowaniu jego korespondencji z II Oddzialem.

Z odnalezionych dokumentdw wynika, iz placowka ta nie zdolala zrea-

lizowac wiekszosci zadari, pomimo znacznych wydatkdw poniesionych przez

central?. W 1934 r. Referat „Wschod" wyasygnowal sicdem tysiecy piecset

osiemdziesiat osiem zlotych, a do maja 1935 r. dalsze cztery tysiace siedem-

set dziewiecdziesiat. Z raportu przyslanego do Rcferatu „Wschdd" 24 III

1935 r. wynikalo, ze por. Helcman przekazal kolejna „wiazke. zebranych ma-

terialow". Jednoczesnie informowal, ze „skrzynka pocztowa jest zdekonspi-

rowana, a atramentu sympatycznego nie ma, rowniez klej specjalny nie zostal

nadeslany". Z raportu tego wynikalo, iz rowniez ppik Grobicki narzekal na

wspolprace. z central^, zwlaszcza na powtarzajace sie opoznienia w przesy-

laniu pieniedzy31
.

Praca obu placdwek nie zadowalala kierownictwa Oddzialu II, dlatego

postanowiono wykorzystac dotychczasowe doswiadczenia i podjac kolejna

probe, rozwinieda dzialalnosci wywiadowczej w tym rcjonie. Decyzje. o uru-

cliomieniu nowej placowki podjgto juz po pdlrocznej pracy „Dragomana".

Placowka „Radames", ktdra vitworzyl w listopadzie 1934 r. mjr Stani-

slaw Orlowski, „Oskar Sanders", miala charakter eksperymentalny. Urucho-

miono ja, w porozuniieiiiu z wywiadem brytyjskim. Cclcm jej dzialania bylo

zbadanie mozliwosci realizacji ogdlnego planu mobilizacyjnego na terenie

Wiskiego Wschodu, ze szczegolnym uwzglcdnieniem Irakn, Persji i Afgani-

stanu. Podjecie aktywnej dzialalnosci wywiadowczej mialo nastapic w wy-

padku wybucliu wojny z udzialem Rosji.

Szef Referatu „Wschdd", kpt. Niezbrzycki, wiazal duze nadzieje z jej

praca.. Zdawal sobie sprawe, ze zrealizowanie przez placdwke nawet wszy-

stkich zalozeri nie moglo wyczcrpac potrzeb Oddzialu II na prace mobili-

zacyjne na Bliskim Wschodzie. Referat „VVsc1iod" dysponowal slabym roz-

poznaniem mozliwosci technicznych organizowania wywiadu w tym rejonie,

dlatego wszelkie dane mialy duze znaczenie. Kapitan Niezbrzycki podczas

odprawy w referacie 13 XI 1934 r. stwicrdzil: Jest to jedna z nielicznych

mozliwosci wywiadu na wypadek wojny. Wywiad ten musi bye w te. strong

skierowany i musi bye ta. droga. prowadzony" 22
.

nadziejack, jakie wiazano z dzialalnosci^ tej placowki, swiadczyl row-

niez wybor kierownika. Major dypl. St.anislaw Orlowski, ur. 1 XII 1893 r.

w Gorzkowicach, byl doswiadczonym ofirercm, dobrze znajacym Rosje. i re-

jon, w ktorym mial rozpoczac prace. Sluzbe. wojskowa, rozpocza) w armii

carskiej w pazdzierniku 1914 r. Od listopada 1915 r. byl shichar.zem Szkoly

Chorazych w Gori na terenie guberni tylliskicj, nastcpnie sluzyl w 2 syberyj-

skim pulku piechoty. W styczniu 1917 r., jako dowddra kompanii 2 batalionu

turkiestaiiskiego, bral udzial w walkacli na froncie pcrskim. W lipcu 1918 r.

wstaptl do kontrrewolucyjnego oddzialu gen. TJieczarachowa, a nastcpnie ar-

mii Denikina. Walczyl w niej od stycznia 1919 r. jako dowodca plutonu na

froncie zakaspijskim. W lipcu 1920 r. rozpoczal siuzlx; w Wojsku Polskim,
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pocza.tkowo jako oficer 36 pp, a nastepnie wilcriskiogo pnlku strzelcdw. Od li-

stopada 1924 r. byt sluchaczem Wyzszcj Szkoly Wojennej. Poodbyciu stazu

w dowodztwie 21 DPGor., od Iistopada 1928 r. rozpocza.1 prace, w Ekspo-

zyturze nr 5 Oddzialu II we Lwowie jako referent, a nast?pnie jej szef. Od

6 XI 1933 r. zostal przeniesiony do dyspozycji Refcratu „Wscliod", naste.pnie

wyslany, po pobycie w Anglii, do Bagdadu w celu urnchomicnia placowki

„Radames?l!3
.

Referat „Wsch6d",zgodnie zzawartym porozumieniemjiczyl napomoc

wywiadu brytyjskiego. Wsparcie ze strony Anglikow mialo polegac na ula-

twicniu lacznosci z central^, i dostarczeniu wiadomosci na temat stosunkow

panujacych na Dliskiirt Wschodzie.

Eksperymentalny charakter placowki i brat pclnej wiedzy o sytuacji

w tym rejonie uniemozliwily sprecyzowanie szczegolowych zadari w momen-

cie jej uruchomienia. Kapitan Niezbrzycki nie by! w stanie przewidziec, czy

centrala zdota zapewnid stata. i systcmatyczna, lacznosc. W zwia,zku z tym

kierownik placowki rnnsial si? liczyc z koniecznoscia. podejmowania samo-

dziclnych decyzji w sprawach organizacyjnych. Szcf Referatu „Wschod",

udzielaja,c ostatecznycli wytycznych przed wyjazdcm „Oskarowi Sander-

sowi", podkreslil: ,jesli chodzi o wzgledy polityczne, tecliniczne, personalis,

to pod tym wzgledem kierownik plarowki jest calkowicic upelnomocnionym

przedstawiciclem centrali, i z tego tytnlu nie moze ponosic zadnej odpowie-

dzialitosci, jak tylko za falszywe ustawienio tych prac, ktore beda. swiad-

czyty o niedostatecznym przemysleniu". Podojmujac samodzielne decyzje

organizacyjne, „Oskar Sanders" mial przede wszystkim dbac o „mozliwie

najdluzsze utrzymanic sie. w terenie
2". Kierownik placowki nie mogl naru-

szyc nstaleri zawartycb z Anglikami. Nie byl rowniez uprawniony do zmiany

mobilizacyjnego charakteru tej placowki.

Podczas odprawy kpt. Niezbrzycki poinformowal „Oskara Sandersa"

o dz'iataja,cej w tym czasie w Teheranie placdwce Oddzialu II, ktora dys-

ponowala siatka. wywiadowcza, siegajaca. od Tabrizu do Meszhedu. Jednakze

nie mogla zdobyc zrodel informacji w rejonie wybrzoza Morza Kaspijskiego.

Stwierdzil ponadto, iz proby umieszczenia rezydenta w Rcschcie lub wer-

bunkn agentow sposrod rybakow nie przyniosly rezultatdw. Ostrzegl, ze „ro-

bota jest bardzo trudna. Trudnosci polegaja. przede wszystkim na tym, ze

ze strony sowieckiej mamy kolosalne przeciwdzialanie w postaci silnie roz-

galezionej sieci GPU czy to via konsulaty, czy przedstawicielstwa handlowe,

lesne, kawiorowe, tresty itp." Pomimo tych trudnosci placowka w Persji pro-

wadzila intensywna. dzialalnosc wywiadowcza.. Zdolafa nawet przejac „cz?-

sciowa, kontrole, sieci wywiadu angielskiego i do pewnego stopnia sieci sowiec-

kich". Jednakze stopniowo tracila swdj mobilizacyjny cliarakter i podejmo-

wata aktywny wywiad. Zmuszaly ja, do tego miejscowe warunki, w ktdrych

„przesadna konspiracja byla wlasnie dekonspiracjJi". Osiagnieciem placowki

bylo dostarczanie wstQpnych informacji o kandydatach na agentow przewi-

dywanych do wykorzystania nie tylko w Persji, ale i na terenie Rosji 25
.
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Utworzenie „Radamesa" zmienialo charakter placowki w Teheranie,

a „Oskar Sanders" przejal kierownictwo nad siatkami mobilizacyjnymi na

Dliskim Wschodzie. Przewidywano, ze jego dzialalnosc" powinna trwac okolo

pieciu lat. Dopiero pod dwdch latach mogl nawiazac bezposredni kontakt

z kierownikiem placowki w Teheranie.

Zachowanie pelnej konspiracji dziaialnosci „Radamesa" wymagalo zor-

ganizowaniaodpowiedniej lacznosci z warszawsk^ centrala.. Postanowiono, ze

„Oskar Sanders", po nawiazaniu kontaktu z majorem Schaleyem, kierujacym

ekspozytura. Secret Intelligence Service w tym rejonie, b?dzie pocza,tkowo

przesylal korespondencj? do Warszawy przez Anglikow. W celu lepszej kon-

spiracji mial utworzyc niezalezny od nich kanal lacznosci. Kierownik nRa-

damesa" otrzymal adresy czterech skrzynek pocztowych w Kairze, Pradze,

Tallinie i Paryzu. Ustalono szczegolowe za.sady prowadzenia koresponden-

cji. Przez pierwszy rok dziaialnosci placowki nie przewidywano korzystania

z szyfrow, a jedynie atramentu sympatycznego. Spotkanie z kpt. Niezbrzyc-

kim mialo nastapic dopiero po roku dziaialnosci, w polowie 1935 r. na tere-

nie Grecji. Poniewaz kierownik placowki dysponowal falszywym paszportem

estoriskiem jego wyjazd na Bliski Wschod mial nastapic z Tallina36 .

Wyjazdy na urlop, uzgodnione z central^, mogly odbywac si? poprzez

Stambul lub Paryz, gdyz w tych miastach funkcjonowaly placowki Referatu

„Wschod" majace mozliwosci zamaskowania pobytu „Sandersa" w Turcji

lub Francji.

Po roku dziaialnosci placowki w Referacie „Wschod" odbyla si? od-

prawa z udzialem „Oskara Sandersa", kpt. Niezbrzyckiego, por. Jana Urja-

sza i por. Mikolaja Telatyckiego. Okazalo si?, ze nie wszystkie zalozenia

zrealizowano. Najwiecej trudnosci powstalo we wspolpracy z wywiadem bry-

tyjsktm. Wpriwdzie kierownictwo Oddzialu II spodziewalo si? tego, o czym

swiadczyly wytyczne plk. TeodoraFurgalskiego i plk, Englichta, ktorzy (mo-

wiac o mozliwosciach uzyskania pomocy ze strony Anglikow) stwierdzili:

„byc moze, ze si? panu uda, jesli tak bedzie, to wszystko pqjdzie jak najle-

piej". Slowa te byly jednak wypowiedziane bez przekonania, poniewaz kie-

rownictwo SIS juz w czasie konferencji w Londynie (3 IX 1934) mowilo

o nicwielkich mozliwosciach swego aparatu w tym rejonie. Anglicy zawiedli

calkowicie przy organizowaniu lacznosci. Zamiast uzgodnionych kontaktow

na terenie Persji zaproponowali podejmowanie korespondencji w Iraku. Nie

zapewnili dostarczania przesylek do Enropy, a przedstawiciel SIS w Jerozoli-

mie wrecz unikal kontaktow z kierownikiem placowki „Radames". Najwiecej

klopotow sprawilo wykorzystanie „przykrywki" opracowanej przez Angli-

kow.

„Oskar Sanders" mial wykorzystac mozliwosci dwdch przedstawicielstw

firmy „Harkodeks", zajmujacej si? handlem materialami wlokienniczymi.

W praktyce okazalo si?, ze ceny przywiezionych przez niego towarow na te-

renie Bagdadu byly od pi?tnastu do dwudziestu pi?ciu procent nizsze od

podanych przez wywiad brytyjski. W Teheranie nie bylo zadnych mozli-

wosci uprawiania handlu materialami wlokienniczymi. Rowniez w wi?kszo-
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sci miast Pcrsji, micdzy innymi w Kazwinie, Tabryzie, Meszbedzie, Rcszcic

„Oskar Sanders" nie mogt znalezc osdb zairttcresowanycli knpncm jego to-

warow. Firma angiclska, w imieniu kldrcj wyslejmwal, nie wyrazila zgody

na obnizenie cen materialow.

Wide tnidnosci sprawialo werbowanie agentdw sposrod miejscowej lud-

nosci. Pewne sukcesy przyniosla praca wsrdd Gru/.indw, Tatarow i Ormian.

Okazalo si§, ze zachowanie mobilizacyjnego cliarakteni placdwki bylo malo
realne. Aby zrcalizowac zadania przekazane przez central?, „Oskar San-

ders" musial prowadzic rdwniez dzialalnosc aktywna.. Podjede jej bylo ko-

nieczne do dokonania niczbednycb sprawdzen agctttnry. Powazna. przeszkoda;

w pracy „Sandersa" byla slaba znajomosc angielskiego. Pomimo dziesiecio-

miesiecznego pobytu w Londynie i ititensywnej nanki w osrodku SIS nie

zdolal go doslatccznie opanowac.

Dzialalnosc placdwki pochlonc;la znaezne wydalki. N'a caly okres, obej-

mnjacy przygotowania, pobyf. w Londynie oraz pracc wywiadowcza. na tcre-

nie Itliskiego Wscliodu, Referat „Wsrli6d" przeznaczyl osiemdziesiat dwa ty-

siaco szescset czterdziesci pie/c zlotydi37 . Pomimo uievvielii informacji o zna-

czenin strategicznym placowka dostarczyla jednak wide danych o sytuacji

politycznej i wojskowej w tym rejonic. Major Orlowski przebywal poza kra-

jem jedenaicie miesiecy, z tego w Irakn pice, w Persji prawie trzy, w Syrii

i Palestynie miesiac oraz dwa miesiace w innycls krajacli Enropy (Grecja,

Wlocliy, Austria).

Szczegdlowe sprawozdanie z dzialalnosci placdwki, zlozone przez

mjr. dypl. Orlowskiego po powrocie do Warszawy, swiadczylo o podejmo-

waniu przez niego licznych prob wykonania zadania. W ocenic kpt. Nie-

zbrzyckiego o niepowodzeniu jego rnisji zndecydowaly nie tylko trudnosci

stwarzane przez wywiad brytyjski, lecz i niiejscowe warnnki. Ncgatywnie zo-

staly ocenionc rdwniez*nicktdre przedsiewziecia podojmowane przez „Oskara
Sandersa".

Oddziai II nie rczygnowal z realizacji swycb plandw i poszukiwal

mozliwosci utworzenia. nastcjpnej placdwki na terenio Itliskiego Wscliodu.

W czerweu 193C r. do Teheranu wyjrrlial por. Mikolaj Tclatycki, dlugo-

Ictni pracownik Rcferattt „Wschdd". Z tresci listow i raportow kierowanych

do kpt. Niezbrzyckicgo wynika, iz zdolal dose szvbko dostosowac sie. do

miejscowycli warunkdw i podja.1 dzialalnosc wywiadowcza.. Utworzona przez

nirgo placowka „Ifama]" fnnkcjonowala przy posclslwie PP w Telicranie.

Ponicznik Tclatycki, zatrudniony jako attache prasowy. otrzymal do dyspo-

zycji samochdd osobowy. Ponadto mogl wykorzystac osoby, kldrc wczesniej

wspotpracowaly z polskim wywiadem. Oddziaf II by! zainteresowany roz-

wini^ciem dzialalnosci placdwki „IIaiTial" i wskazywa) por. Telatyckiemu

Polakow wyjezdzajacych do Persji, ktdrzy mogli realizowac zadania wywia-

dowcze, W liscie z 19 X 193C r. kpt. Niezbrzycki informowal por. Telatyc-

kiego o mozliwosct wykorzystania inzyniera Czerzota, ktory wyjechal do

Persji jako przcdstawicicl Ministerstwa Komunikacji. Ponadto przeslal zy-
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ciorys innego mlodego inzynicra, oficcra. rezerwy, ktriry zamierzal wyjechac

na Dliski Wschod, gdyby uzyskat korzystna posadcrs .

Porucznik Telatycki w raporcie organizacyjnym sporzadzonym 1 III

1937 r. informowal central? o licznych osobach, klorc jego zdaniem mo-

gty bye zaangazowane w celach wywiadowczyrh. Jednym z nir.li byl Borys

Monson, obywatel perski, Zyd i pochodzetiia, przcdstawidel fabryk wlo-

kienniczych w Lodzi i Btalymstoku, dyrektor polsko-palestyriskioj Izby Han-

dlowej. Monson byl swego czasu przcclstawirielem liandlowym sowicckiego

Torgpriedstum w Tabryzie. Z nieznanych por. Tclatyckicmii powodow zerwal

kontakty z Rosjanami i odmowil wyjazdu do Zwiazku Sowieckiego. Jego

corka, dentystka, mieszkala w Aschabadzie, polozonym w poblizu gramcy

prrskiej. Kierownik placowki „Hamal", charaktcryzujac Motisona, stwter-

dzil, ze jest „bardzo sprytny, doskonalc zna rynok i zwyczajc wschodme,

a lakze ma dobrc stosunki z przemyttiikami i zna sposoby przekraczama

granicy".

Na liscie kandydalow mogacych wspolprarowac z Jlamalem" znalazly

sic. rowniez innc osoby, cliarakteryzowane przcz por. Telatyckiego w naste-

piijaey sposob:
— „Werncr Aleksander, wlasciciel najwickszego w Tehcrame warsztatu

samochodowego, bezpaiistwowiec, kilkakvolnie odmowil propozyeji starania

si? o obywatelstwo perskie. Posiada rozlegle znajomosci w kazdym miescie

Pcrsji i na kazdym niomal odrinku. Mozna w jego warsztacie ulokowac kilku

lachowcow Polakow, na co sig zgadza.

— Wideinan Oskar, dyrektor kolejki Towarzysfwa belgijskicgo na linn

Telieran — Szach Abdul — Azim. Wraz z arcliilrktem Markowym (via

kartoteka) sta.nowifvstos pacierzowy dawnycli eiuigra ntow rosyjskich. W. ma

rozlegle stosunki posrod obcokrajowcow.

— Dyr. Stump, obywatel szwajcarski i perski (podwojne obywatelstwo).

Dentysta'z zawodu, w'spolnik Szarlia w browaracli. ktdre wybudowal na

tercn'ic Iranu. Bardzo rozlegla skala ziiajomosci w wyzszym liandlowym

swiccie miejscowyin i za granica".

Ponadto por. Telatycki poznal kilkn wyzszych nrzednikow perskich

i przedstawicieli dyplomatycznych parist.w akredytowanych przy rzadzie

iranskim, od klorych spodziewal sic nzyskac iiiforinacje o znaczenm wy-

wiadowczym.

Poza stolica.. Persji kierownik placowki ..IlamaV nawiazal kontakty z na-

st?pnjacymi osobami:

„W m. Tabryz— Dontonow Aleksander, obywatel polski, inzynier miejski

i inzynier paristwowy Azerbejdzanu. Jak sam mowi, byl inTormatorcm Du-

bicza, ktoremu udzielal duzo wartosciowyrli informacji za co Dubicz otrzy-

mywal pochwaly z Oddzialu II. D. jest niowatpliwic duzym znawca_ Azer-

bejdzanu, cieszy si? szacunkiem u wladz perskicli, jako b. inzynier Szacna

i dobry fachowiec. U niego ma bye i.plasowany jako sckretarz tedmiczny

Piotr Okulowicz.
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— Tillingcr, Zyd niomiocki, obywRtel polski, wyrznrony z Niemiec. Jest
dyrektorem najwiqkszej garbarni rzadowej, ktdnv sam wybndowal od pod-
staw. T. jest wysoko ceniony przez Szaclia, ktdry za kazdym razem, kicdy
bywa w Tabryzic odwiedza garbarnie. Ma b. duze stosnnki, m. in. z Torg-
priedstwem, ktdremn sprzeriajc wyroby swej labryki. Zgadza si? przyja.c kilku
Polakow do fabryki. Proponowat pisanic. rapnrtow liandlowych po niemiccku,
bo innym jezykicm dobrze nic- wiada.
— Sultan-rtek llosrinow. Z pocliodzenia Tiurk, obywatol pcrski, obecnie

przcdsicbiorca budowlany. Poza tym naczdmk plemionia Szarhsrwatiow kolo
Ardcbilu, nad granica. sowiecka. W przrsztosu b. oficrr wywiadowczy dywizji
na froncie kaukaskim i oficer rzadu azcrbejdzariskipgo. Jest niewatpliwie na
nslngach Oddzialu IF perskiego. Ma duza. swobodq poruszania si^ nad gra-
nica., nawct z obcymi (np. ze mnaj. Zarhowaf duzo z montalnosci „dzikiego
czlowieka". Jest do wykorzystania za zgoda odnostiych wladz perskich".

Na podstawie analizy miojscowycli warnnkow i zadaii zlccanych przez
Rcferat „Wsdiod" por. Tclatycki opracowat plan przr-dsiewzifc w FI i III
kwartale 1937 r. Zamierzal podjac starania., aby w przyszlosci powstalo pol-
skic przedsicbiorstwo liandlowe przc-myslowo-bndowlano podobno do urucho-
niionego przcz czeska. Skodt;. Warimkiem bylo staranne sprawdzenie przy-
szlrgo persoiichi zaiowno w kraju, jak i pdzniej — jnz na tcrenie Persji.W najblizszej przyszlosci postanowil liriiclioinic kilkn swoidi wspolpra-
cowiiikdw, dla ktdrycli opracowat szczcgdlowo zadania. Kicrownik placdwki
„iramal" informowal centralQ, xe:

— Piotr OkuJowicz, lat 21. zostal zatnidniony w Tabryzic z zadaniem
obserwacji kandydatdw na agentdw: Dontonowa i Sultan itrka, a w przy-
szlosci sytuacji w Azerbejdzanie.
— W czerweu 19.17 r. do Tolierann mial przyjocliac Stanislaw lir. Kra-

sicki, lat 30, jako przedstawicicl kilkn firm polskich. Jrgo zadaniom miata bye
obscrwacja kdl politycznych: perskidi. sowicrkich, angiHskicli i tureckich.— Najdalcj w sierpniu 1937 r. powiiiien przyjechae do Telierann kra-
wicc Tadensz R<;bccki, lat 30, wlascicirl warsztatn krawirrkirgo w Warsza-
wic. Mia) on zostac wspdlnikiem jodnrgo z najwiekszyrh krawrdw w Tche-
ranic — Neumanna, ktdry pracowal dla posolstwa nicmiockiogo i ambasady
sowiockiej.

W dalszcj perspektywie por. Tolatycki zamierzal nlokowac montera
w warsztatacli samochodowydi Wernora w Tclieranic. zorganb.owac fabryke
obrdbki skdr w Meszbodzie, zatriidnic prarownikow w garbarni Tillingera
w Tabryzie.

Niezaleznie od tycli przedsiQwzi<;c kierownik placdwki przewidywal za-
eiesnirniekoiUaktowzfrancnskamisj^ wojskowaw mlti zdobywaniainforma-
cji o organach bezpieczeiistwa w Persji. Ponadto planowal odbycie w 1937 r.

kilkn podrdzy, by zapoznac si? z sytnacja w lerciiio oiaz zaciosnic kontakty
osobiste z kandydatami na wspdlpracownikdw- 9

.

Raporty przesylanc do centrali porzla lotnicza trafialy do Warszawy po
szesciii dniach, dlatego por. Tclatycki zaproponowal nrnchomicnie laczno-
sci radiowej. W zwia^zku z tym 20 X 193G r. do Tchcranu wyjeclial radio-
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telcgrafista Wilhelm Albrech,. ktory jednoczesnie by I kierowca. kierownika

placowki „Hamal". Ponicznik Telatycki wnioskowaf o imicliomienie nadaj-

nika wie.kszej mocy, poniewaz istniejacy w poselstwic mial zbyt maly zasi^g.

Pomimo zlej wspdlpracy z poslem Statiisiawem Hemplem, ktory utrudnial

dzialalnosc por. Telatyckiego, kierownik placowki zdolal uzyskac zgode^ na
zainstalowanie nowcgo nadajnika. W tym cza,sie w poselstwarli: sowieckim,

angielskim i nicmicckim pracowaty juz radiostacjo diizcj mocy.

W czerwcu 1937 r. pojawila sie. mozliwosc umieszczenia informatora

w palacu szacha, poniewaz zatrudniony tarn tlr Mloczarski zamierzal wyje-

chac z Persji.

Praca „IIamala" byta kontynuowana pomyslnie. Do central! naplywaiy

systematyczne meldimki o sytuacji politycznej i wojskowej na terenie Bli-

skiego Wschodu. Referat „Wsch6d" oczckiwal przede wszystkim informacji

o pizejawach zmian w polityee Zwiazkn Sowicckiego wobcc panstw tego re-

jojui. Dobrym zrodlcm okazali siij liczni dezerterzy oraz osoby. ktore odby-

waly podroz tranzytein z Rosji Sowicckioj popizez Teheran. Z ocen Samo-
dziclnego Referatu „Rosja" wynikato, iz placowka uzyskiwala na ogol war-

tosciowe informacjc. VV pazdziernikn 19'}" r. Referat. ..Wscliod" ztecit „IIa-

tnalowi" nowe zadania zwiazane z planowanym nrnchomieniom konsulatu

RP w Pahlewi hib Reszcie. Oddzial II zamierzal ntworzyc tarn nowa. pla-

cdwkc. wywiadowcza.. Ponicznik Telatycki niiat pilnie przygotowac „wyczer-

pujacy raport o sytuacji politycznej i relacjacli persko-sowieckich". Referat

„Wschod" oczekiwal na szczegolowe informacje o dzialalnosci wywiadu so-

wirckiego w tym vejonie.

W polowie 19.18 r. Referat „Wsch6d" notowal nnsilaj,ica_ si? kontrole.

personelu polskicli placowek na terenie Z.SRS oraz wzmozona. ochronc; gra-

nicy sowieckiej, dlatego kpt. Niezbrzycki poiuformowal por. Telatyckiego

o dnzym znaczeniu „llamala". Stwierdzil, ze Iran stal sie. jednym z nielicz-

iiycli tcrenow umozliwiajacycli zorga.Tiizownnie wywiadu na wypadek wojny.

Ponadto obszar tego pnristwa by! brany pod uwage, jako baza do dzialaft dy-

wcrsyjnych przeciwko ZSRS, w wypadkn konfiiktu zbrojnego zc wschodnim

sasiadem. Referat „Wscliod" przewidywal rowniez zainstalowanie w Iranic

radiowych stacji podslnchowycli.

Jcdnakze praca. por. Telatyckiego iiic mogta przyniesc w pettii zadowa-

laj;vcych wynikdw, gdyz spotykaly go rozne szykany ze strony posla Ilempla.

W pazdziernikn 1938 r. szef Oddziahi TI, ptk dypl. Tadensz Pelczyriski, po-

wolal czteroosobowa. komisje;. ktorcj przewodniczyl nijr dypl. Stanislaw Pa-

procki, w celii wyjasnicnia zarzntow, jakie wysnnely obio strony. Po przepro-

wadzeniu starannego docliodzenia komisja doszla do wniosku. ze „por. Tela-

tycki Mikolaj w swej dziatalnosci na terenie Irami jako olicer XVP i eksponent

6 II S.G. w niczym nie uchybil swej godnosci i obowia.zkom sluzbowym30
.

Sprawata byla typowym przykladein nie najlcpszycli stosnnkow miedzy Od-

dziatem II a placowkami dyplomatycznynii. Pomimo zakoiirzenia ptac ko-

misji do Oddziahi II nadal naplywaiy zazalenia Janiny iletnpel, zony posla.

Sytnacja ta doprowadzita wreszcie do likwidacji placowki w koiicti 1938 r.
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d. Mandzuria

Rozpoznanie sytuacji na Dalekim Wschodzie mialo dla Oddzialu II duze

znarzenie, jednak sprawialo wide tnidnosri. Placowki wywiadowcze weuro-

ppjskiej czeici ZSRS nic byly w slanio zdobywac wartosciowych informacji

o znaczeniu wojskowym ze wzgledu na zbyt duze odleglosci dziola.ce polud-

niowo-wschodnia; Syberie;. Przeinieszczenia jodnostek wojskowych stacjonu-

ja^cych na Syborii do zachodnich rcpublik iitialy islotnc znaczonie przy occnie

aktualnego stanu zagrozenia ze strony wsriiodniego s^siada.

Utworzenic placowki informacyjnoj \v Tokio w 1D2o r. nmozliwilo pod-

jecic obscrwacji poczynari sowieckich na Dalokim Wschodzie. Wymiana in-

formacji miedzy attache wojskowym RP w Tokio, pptk. dypl. Waclawem
Jcdrzcjewiczem, a wywiadem japouskim poprawiia stan wicdzy o polilyce

sowieckiej i stanie sil wojskowych w t.vm icjonie. Z raporln przyslaiiego do

contrali w lipcu 1927 r. wyuikalo, ze wywiad japoiiski z uznanicin wypowia-

dal sie. o informacjach dotyczncycli Zwiazkn Sowieckiogo przokazanych przez

II Oddzial 31
. J<;dizcjcwk'z pisnt, zc w stolicy Japonii wysoko byiy ocenianc

zarowno polskie zrddla infonnacji, jak i sposob opracowywania matcrialdw

wywiadowczych. Podlozcm wspolpracy hylo przeswiadczonio japoiiskiego

Sztabti Generalncgo o istnienin wspdtnego przcciwnika, Zwiazku Sowiec-

kicgo. Wyrazein tcj wspolpracy byia systeiiiatyczna wymiana. danych o sy-

tuacji wojskowej na Syborii, pozwalajaca na weryhkacje iiifoniiacji, jakimi

dysponowaly obic strony. .luz wdwezas wywiad japoiiski przekazal pplk. Jq-

drzejewiczowi zdjocia fotograficzne dokimifnlow ziialozionyrh w ambasadzic

sowieckiej w Pckinie. Dobrzc rozwijaja.cn. sic. wspolpraca niogla odciaiac inne

placowki wywiadowcze Oddzialu II posznkiija.ee danych o jodnostkacli Armii

Czerwonej na Syberii.

Wydarzcnia w Mandznrii i Cliinach w potowie lat t rzydziostych sklonily

Rcferat „Wsclidd" do podjeda prnby utworzenia placowki wywiadowczej

w Ilarbinic, Oddziat II dnzyl do ntworzenia. wlastiycli siatek wywiadow-

czych, ktore mogiy zdobywac infonnacje pocliodzaco ze zrddci niezaleznych

od Japoiiczykdw. W tym coin w listopndzie 1932 r. zostala utworzona pla-

eowka „flanilct", kierowana. przez .lerzogo Sl.awiiiskiogo. Fnnkcjonowala do

'I X 1035 r. Po niej powstala placdwka ,.l\n!is", ktdiej kierownikiem zost.al

Doliclan Wojewodzki, zaangazowany przcz Refers! ,.Wsclidd" w kwietniu

1935 r. Po przes/kolenin technicallym i ogdlnym, zapoznanin sie. z male-

rialami ewidencyjnynii Wojewddzki 9 X 1935 r. wyjeelial przez ZSRS do

Mandznrii. Jcgo nposazenie niiesicrziie zostalo okroslone lacznie na kwote.

tysifjea osmiuset zlotycli. Ustalono zasndy laoznosei miedzy ccntrala. a pla-

cowki oraz sprecyzowano szczogdlowe zadania.

Kierownik placowki iniat oficjalnie wysl^powac jako przedstawiciel pra-

sowy Polskiej Agcncji Teiegiaficznoj i liandlowiec. Powinieti dijzyc do nawia^

zywania. kontaktow z osobami. ktoic mogly przekazywac infonnacje zarowno

podcza.s pokoju, jak i w wypadkn wybnehu wojny. Zgodnie z zadaniami
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opracowanymi przez Ueferat „Wschdd" placowka tiiiaia obscrwowac prze-

jawy polityki sowieckiej i japonskiej w tym rcjonie. Szczcgolnym obiektem

rozpoznania pozostawaia sytuacja wojskowa, polityczna i gospodarcza na
Syberii oraz wplywy sowieckie w Mongolii i Mandzurii. Kolejnym zadaniem

kierownika placowki bylo rozpoznanie poloJ.enia kolonii polskiej, z uwzgled-

nieniem wybitniejszycli przcdstawicleli i ich stosunkow wsrod Japoriczykdw,

mieszkancow Mongolii i Mandzurii33 .

Oprdcz zadari B. Wojewddzki otrzymat wytycznc, z ktdrycli wynikalo, iz

ma to bye placowka „dtugodystansowa", Wohec tego jej dzialalnosc nie po-

winna polegac na dorywczycli obserwacjacli, lecz dokladnych stiidiach i roz-

prarowaniu warunkdw ekonomicznycli. Kierownik plarowki zostal zobowia-

zatiy do nawiazania mozliwie jak najszerszycli koiitaktow z ludzini „wszelkich

kierunkow, ras i narodowosci". Z wytyrznycli wynikalo, ze praca informa-

cvjna winna bye prowadzona „w mys] i z podkreslcriiem interesdw polskich".

W zwiazku z tym stattowczo zabroniono mu podcjinowania dzialaii przyno-

szacych nawet doraznc korzysci, ale sprzccznydi z intercBatni polityki japon-

skiej. Nie mdgl wiec wchodzic w jakiekolwiek blizszc pnwiazania prywatne

w kolonii polskiej. Ccntrala zalocila. inn lilrzymywanio poprawnycli stosun-

kow z istniejaeyvni tarn partiami polttyrznymi.

Podroz do Mandzurii przyniosla. wicle wartosciowycli spostrzezeri o me-

todacli dzialania sowieckiego kontrwywiadii. Kierownik placowki stwierdzil,

iz podczas przejazdn przez Hosjt; znajdowal sic; pod cingl;v obserwacja; sluzby

wagonowej. Przy drzwiacli jego przedzialn stal poslngarz, ktdry zajmowal

si? podsluchiwaniem. Wladze sowieckie zaiiitcresowaly sic; bagazami Woje-

wddzkiego, mimo ze byly nadane z Warsznwy wprost do Hnrbina. Bagaz

poddano scislej rewizji, a sowiecki cclnik oswiadczyl, ze przy wjezdzie do

ZSBS wszystkie bagaze, takzc przesylnnc tranzytrm, sa, poddawane kon-

troli. Nie byla to prawda, ponicwaz, iiinyni pasazerorn odhywajneym podroz

do Mandzurii nie sprawdzano bagazu.

Praca placowki nie przyniosla spodziewanych elekldw. Wprawdzie do

ccntrali trafialy liczne raporty, jedtiak ich trcsc odbiegala od oczekiwari.

W raporcie ze stycznia 1936 r. kierownik plarowki „K*nlis" obszernie przed-

stawii sytuacja konsulatu w llarbiuie. Wiolr micjsca poswiccil pracy konsula

Alcksandra Kwiatkowskicgo. Zarzueit inn brak kornpotenrji, utrzymywa-

n ic zbyt bliskich kontakldw z sowieckim konsnleni generalnym, Slowuckim,

i prowadzeuie dzialalnosci wywolujaccj niezadowolenie wladz jn.poriskich. In-

formacje dotycza.ee miejscowycli stosunkow. sytuacji Polakdw zamieszkalych

w Mandzurii i polityki japonskiej w tym rcjonie byly na ogdl wartosciowe,

natomiast dane o znaczetiiu wojskowym wywolywaty wictc zastrzezeri ze

strony Wydzialu Studidw.

W jednym z raportow poswiccotiyrli Rosji kierownik ptacdwki napisal:

,,wojskowo przedstawiaja si^ Sowicty bardzo dobrze. W stanic wojny prze-

widywac inozna powazne trudnosci terlinicznej i moraliiej natury, ktore bo-

jowe znaczenie Armii Czerwonej obniza, znacznie, a moralna jej warto.se dzis

jnz uic przedstawia wi<;kszcj wartosci" 33
. Pogla/!y te nie zyskaly uznania
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Samodzielnego Referatu „Rosja". Na podstawie hiTiycli informacji o sytu-

acji wojskowej ZSRS, nadsylanycli przez placowkc. „Kulis" stwierdzono, vt

Wojewodzki popchiial powazne blcdy przy forniulowaniu ocen. Przeccniat

mozliwosci matcrialowc Zwiazku Sowicckiego, nie doreniajqc organizacji po-

lityczncj tego paristwa. W dodatku jrgo misja przrslala bye tajemnica^. Po
roku dzialalnosci placowki w llarbiuic pojawily si? pogloski, iz Wojewodzki
jest oflcerem Sztabu Glownego Wojska Polskicgo.

Praca placowki budzila coraz wifcoj zastrzezeri rontrali, dlatcgo w sierp-

niu 1936 r. zostala ona shizbowo podporza,dkowana konsulowi Kwiatkow-
skiemu. Kapitan Niezbrzycki postanowil, iz do czasu przyslatiia ?, Warszawy
itmego oficera Oddzialu II cala korespondencja miedzy „Kulisem" a Rcfera-

tem „Wsch6d" miala bye udostepniana konsulowi. IJyi to jeden z nielicznych

przypadkow takiego podporza/lkowania eksponowanego oficrra wywiadu.

Kapitan Niezbrzycki, utrzyimijuiy poufna, korespondrncjc z konsiilem

Kwiatkowskim, zapoznal go z zadaniami zleconyini Wojewridzkieinu. Pod-
kreslil, ze nie powinicn oti wcrbowac agentitry a jedyiiio ograniczac sic. do
obscrwacji inicjscowycli stosutikow i zarliowar w calkowitcj konspiracji rze-

czywisty eel misji. Kicrownik placowki „Kulis" inial nadal wykorzystywac
jako przykrywk? swa prace. w Parislwowyin Instytucir Eksportowym. Po-

informowal konsula o przc-slaniii pieniedzy na dzialalnosc wywiadowcza; za

posreduictwem Hong- Kong i Scliangliaj flank. Upowazttil konsula. do ob-

serwowania poczynaii Wojewodzkiogo, a w wypadku njawnieiiia powaznych
ucliybieri przestania do rentrali wnioskn o jr-go odwolanie. Hylo to mozliwe,

poniewaz A. Kwiatkowski wspolpracowal v. KkspoKytitrq nr 2 Oddzialu II

i w tym cza-sie kierowal placowka. ..Cholski". podojinujac przedsiewzi^cia.

polityczne na Dalekiin Wscliodzie w ramadi akcji prometojskiej. W dziala-

niach tych od dawna zainlcrcsowaiii byli .lapoiiczycy, iuteresn.jacy sic; zwta-

szcza problemem ukraitiskim z nwagi na dtize skupiska omigracji ukrairiskiej

w Mandzurii i na terytoriiini tzw. Zidotiogo Klina (rrjon rzok Zei, Amur,
Ussuri do Morza Japoriskie-go, Cicsniny Tatarskiej i Morza Oclior kicgo) osia-

dtej tu wskutek przymusowydi wysifdleii rzadu carskiogo.

Na terenie Mandzurii funkcjonowala w tym czasie inna placdwka Re-

feratu „Wsclidd", nastawioua. przede wszystkim na prowadzcuie wywiadu
przcciwko Rosji Sowieckiej. Kierowal nia_ ]>lk Clzeslaw Pawlowirz, dlugoletni

pracownik Referatu „Rosja" Wydzialu Stud low i Analiz II Oddzialu. Pla-

cowkata, liosza^cakryptonim „Mati(laryn", prowadzila dzialalnosc przez dwa
lata — od grudnia 1936 do grudnia 1338 r.

Juz picrwszy obszciny ra])ort przcslany do rentrali swiadrzyl o trud-

nosciach w ukiyciu przed japoiiskim koiilrwywiadcm rzoczywistcgo zadania
plk. Pa.wlowicza. Pisal on m.in., in po jnzybyciu do llaibina ,,na dworcu
zandarmeiia wojskowa zaza.dafa ode mnio okazaTiia paszportu i dania swojej

wizytowki" [. ..] Podrzas gdy bylismy z zon<i na siiiadanin, w liolehi w na-

szym pokoju, zrewidowano mojo walizki. Stwiordzilotn to zaiaz ]io powrocie,
zabrano innic z tcczki z notntkami z podroiy dwa odpisy avtykulow, klore
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napisalem dla prasy, a ktore warn przeslalem, kilka wycinkow z gazet an-

gielskich i rosyjskich o Japonii, wreszcie notatk? o rozmieszczeniu rejonow

chronionych w Japonii, odpisana, 7, ogloszcnia wisza.cego w palarni okreMi

„Katori-Maru", i informuj^ca. pasazcrdw o obszarach, gdzie nie wolno foto-

grafowac i na pobyt trzcba posiadac specjalne pozwolenie"34 .

Inwigilacja, jaka. objeto plk. Pawlowicza, trwala zaledwie kilka dni

I miala rutynowy charakter. Japoiiski wywiad wiedzial o tytn, ze przybyl on

w crlu nawia.zania wspolpracy z Oddzialcm II Armii Kwantnriskiej. 3 marca

1937 r. kierownik placowki „Mandaryn" zglosil telefonicznic zamiar odbycia

rozmowy z gen. Ando, szefetn wywiadn w Mandzurii. Jednoczesnie wywia-

dowcy japoriscy zaprzcstali obscrwacji poczynari Pawlowicza.

M IV 1937 r. placdwka powiadomila Rcferat „\V.schdd" o pomyslnym

nawiazaniu wspolpracy z wywiadcm japoiiskim. Pulkownik Pawlowicz za-

mc-ldowal, iz zostal „poufnym doraclra od spraw rosyjskicli". Jednoczesnie

informowal central*; o dzialalnosci konsiilatu RP w llnrhinic, stwierdzajac,

ze jc-st ona „szkodliwa, antyjaporiska, kompromitnjiica i pozostajaca pod ob-

cymi wplywami". Postnlowal ponadto odwolanie konsnla Kwiatkowskiego.

Szczegdlowy raport w tej sprawie inial bye nadeslany najblizszym knrierem,

czyli w maju 1937 r.
35

.

Picrwsze czynnosci podjete przez plk. Pawlowicza polcgnly na zebraniu

wstQpnych informacji o pracy 13. Wojewddzkiego, kierownika placowki „Ku-

lis", oraz wicekonsnla Franciszka Zairskicgo, przekaznjncego informacje do

II Oddzialu. Picrwsze dane o Oddziale II Armii Kwantnriskiej wskazywaly

na to, ze „Japoiiczycy nzywali jako przykrywki dla swej dzialalnosci panazja-

tyckicgo Towarzystwa »Sie-hc-lioj«, beda/ego w rzcczywistosH jego organem

wykonawczyin". Towarzystwo uniozliwialo prowadzenic wywiadn, kontrwy-

wiadti, propagandy antykomunistyczne-j, inspirowanic einigracjt rosyjskiej,

a takze organizowanie przysposobicnia wojskowego. Pulkownik Pawlowicz

zajal si? ponadto badanietn dzialalnosci nioniieckicli plardwek dyplomatycz-

nycli i ich stosunkami z Japonczykami.

Lacznosc placowki z central^ utrzymywana byla przez poczte, dyploma-

tyczna. obshiguja.ca, Konsulat RP w Harbinie. Korzystano rdwniez z poczty

Drytyjczykdw, Jednakze obawiano sic ze „przyjacielc"\ jak ich nazywano,

mog;i przegladac koTcspondencJQ. Swiadczyl o tytn fragment jedncgo z li-

stdw kpt. Niezbrzyckiego na teinat nnwyrli instrnkeji dla placowki: „nie

piszc. wiecej, gdyz sprawy delikatniejszc wolc; powierzac knrierowi naszemu,

a nie Anglikom"36
..

Dzialalnosc HMaiidaryna'
1

,
potnimo wiehi osiagnicc, wywolywala za-

strzezcliia ccntrali. Pulkownik Pawlowicz blcdnie occnil swoja. role jako kie-

rownika placowki. Domagal si? od Referntn „\Vsdiod", aby zlecone mu za-

dania byly uzgadniane z Wydzialem Ewidoncji i Sludiow oraz Wydzialem

Kontrwywiadowczym Oddzialu II i innymi oddzialami Sztalxi Gldwnego.

Wbrew otrzymatiym wytycznym staral siQ iitworzyr w Harbinie namiastkq

binra studiow i na niicjscu opracowywnc zebrane inaterialy. K'apitan Nie-

zbrzycki nie niogl zgodzic sie z pogladami plk. Pawlowicza, ktory wlasne
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czyniiosci zamicrzal ograniczyc 'do zorganizowania sliidhim prasy, radio-

wywiadu i wymiany wiadomosci z Japorirzykaini. Szof Rrforatn „Wschod"
uporczywie wyjasnial kierownikowi placowki „Maiidaryn", iz stiidium prasy
nalczy do cwidcncji, w ostaterztioscr mozc jo wykonywac pomocnik attache
wojskowcgo RP w Tokio. Natoiniast radiowywiad wymaga rozbudowancj
aparatury nasluchowej i urza,dzeii dcszyinijarydi. Kapitan Niezbrzycki przy-
pominal, ze zgodnic z wczesniejszymi iistalo-niaiiii „Mandaryn" mial prowa-
dzic' przede wszystkim wywiad agemyjiiy oraz pizygofowac sine w ramacli
prac inobilizacyjnycli. Jrsli cliodzi o wspdlprac? "' Japoriczykami, to — we-
dlug stanowiska centrali — plk Pawlowicz powiiiic-n tiajpiorw zbadac ich

zamiary. Oddzial II clicial wiodzicc, jakicgo rodzaju matcriaty beda. przeka-
zywali, na ile ich wsptilpraca bedzir lojalna i szczera. rzy wymiana danycli

bedzic calkowitaczy cz^sciowa. Ponrrwaz kiorownik placowki zamierzal kon-
kurowac z wywiadem japoriskim, stanowisko to wywolalo sprzeriw. VV VVar-

szawic slusznie mvazano, ze powinion on dazyc do zaricsnicnia kontaktow,
udziclciiie Japoiiczykom pomocy torlmicziiej i in forma ryjncj.

Jedynie takic post<;powanie nioglo pizyniesc wymir-rne korzysci. Poza
tym crntrala przypominala, zo placmvka ma z jcelncj slrony prowadzic roz-

poznanie wywiadowcze w tym rpjonir'. a z drugiej dokladne studium wy-
wiadii japoriskiego. Kapitan Niezbrzycki podkicslal: ..dopoki Pan ?iie roz-

poztia dokladnio wywiadu japoriskifgn, nie mozna mmvic o organizacji wla-
snego wywiadu" 37

.

Zastrzezenia wysmvane prze-z rent rale by Iy .stnsznc. ponir-waz kicrownik
plarowki „Mandaiyn" opieszale rr-agowal na kolcjuo upoiTuiimia. a efekty
rozpoznania byly niewiclkie. Wc wrzosniii 1038 r. Rcfoiat „Wsr1idd" zazadal
zbadania zmian, jakie wedlug informacji Oddzialu II zaszly w organizacji
Armii Czerwonej na Dalekim Wsrliodzic. Poniewaz ziniaiianii struktural-
nymi zostaly obfctc poszczegolne jednoslki wcliodzaco w sktad Primorskoj
Armii, zadanie placowki polegalo 11a iislalcniii, jaki cliarakter mialaostatnia
reorganizacja.

Ccntrala oczckiwala odpowirdzi 11a wirlr szczcgolowycli pytari, 11a przy-
klad „czy w micjscowsci Sicrgiejcwka ziiajdnje si? iiowy korpus pieclioty,

ktory ma nosic nnmer XXV"? „Czy prawda. jrst, ze w rrjonie Szkotowo —
Snczan zostala sformowana nowa dywi/Ja pirclioty. ktora rznkotno ma no-
sic nr 1047" Informowano plk. Pawlowicza, zc „pulki loj dywizji mialy bye
rozlokowane w miejsrowosciacli: Promyslowka, .lekaticiinowka. Wiadimiio-
-Alcksandrowskoje". Innc pytania staivianr placowrc swiadczyly o tym, ze
centrala dysponowala wiadoinosciami ?. innyrh ziodct. Zlecone zadania byly
wazne dla Oddzialu II, gdyz polccono kinowidkowi placowki, aby wykorzy-
stal posiadane oszczednosci do ich rcalizacji. Wydarzenia polilyczne w Enro-
pic wywolywaty nicpokoj. Swtadczylo o tym zakoiiczenip pismaskierowanego
do plk. Pawlowicza 22 IX 1938 r. Kapitan N'irzbiv.yrki pisal: „0ddawca po-
czty opowie Panti, co si? tu 11 nas dzieje, sytnacja zmionia siq z godziny
na godziii? jak w kalejdoskopie. Tnidno jrst cos oronic Inb przewidywac.
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Tym bardziej nalezy wytczyc wszystkic sity na naszogo milc-go wschodnicgo

sasiada".

Placowka funkcjonowala jcszczc eatery tnicsiace. Zostala zlikwidowana

w gnidniu 1D38 r.

e. Hiszpania

Wybuch wojny dotnowej w Hiszpanii otworzyl przr-d Oddzialem II nowe

mozliwosci zbierania informacji o ziiaczrniii wojskowym i politycznym do-

tyczacych Zwiazku Sowieckicgo. Obscrwowano masowe wyjazdy czlonkow

Komunistycznej Partii Polski. Znacznc zaangazowanic wscliodnicgo sasiada,

klory zaopatrywal brygady micdzynarodowo w sprzct wqjskowy oraz kie-

rowal roznego rodzajti specjalistow Arinii Czerwonrj. nmozliwialo ocene.

sprawnosci sprz<;tu i dowodzc.nia. Podobne mozliwosci powstaly w odnie-

sienin do sil niemieckich i wloskicb zaangazowaiiycli w tej wojuie.

W Hiszpanii walczylo wiclii przysziycli wyzszych dowodcow i oficerow

Armii Czerwonej: Rodion Malinowski, Kiiiil Micreckow czy Rodincew —
przyszly specjalista wojsk pancernych. Znarzticgo wsparcia ndzielil wywiad

wojskowy Rosji. Podczas tcj wojny doswiadczonie zdobywaii przedstawicicle

kierownictwa GRU. Jan Bcrzin, posliignjacy si? w Hiszpanii pseudouimem

„Gi'iszin", pozniejszy szc-f wywiadti wojskowego, Jaknb Smuszkiewicz, psen-

doirim „Douglas", a takzc oficerowic- GIUJ: Goriew, Rose czy Skobolewski 38
.

Wspolpracowuicy Rr-rzina poza typowymi zadaniami wywiadowczymi reali-

zowali rowniez imie. Slnzyli rada.i zasilali kadi*; hisxpat'tskicti brygad mi^dzy-

narodowych oraz — sposrod zolnic-rzy brygad przybylyrli z t-alego swiataza

posrednictwem siatck konspiracyjnydi Koniinternu — werbowali tych, kto-

rzy nadawali si? na agentow czy ofircrow wywiadn. W brygadacli walczylo

okolo czterdziestu tysiccy obcokrajowrow. Wic-lu z nidi zginolo. Specjaiisci

z GRU i NKWD sknipulatnic przojmowali icli paszporty i inne dokumenty,

by wykorzystac je w cclach wywiadowczych. Wywiad Z.SRS zorganizowal

dostawy sprzejtu wojskowcgo i amnnicji. W operarjarli tyrli nczcstniczyia

micdzy innymi paryska firm a France- Navigation. W Marsylii fnnkcjonowalo

przedstawicielstwo morskio, a w Londynir-osicm innycii spolc-k rzarterowych.

W zwia,zkn z tym Oddzial II podjal dzialania dwutorowe. Przede

wszyslkim rozpoczcto pracc majace na ccbi iitwoizonio w Hiszpanii pla-

cowki wywiadowczej. Ponadto do Lizbony zost.a) wyslnny w charakterze at-

tache wojskowego pplk dypl. Aleksandcr Kedzior, klory zajmowal sie. wcze-

sniej opracowaniami na temat zagrozenia Polski ze strony obrcgo lotnictwa

wojskowego39 .

Operacja, starannie przygotowana przr-z Rcfcrat ..Wsclidd", doprowa-

dziia do utworzenia placowki wywiadowczej prowadzacej dziaialnosc gldw-

nie wsiod jciicow sowinckicli przebywajacych w obozach podporzadkowa-

nych wojskorn gen. Francisco Hahamondc Franco. Przcprowadzonic jej bylo

inozliwc dzieki zaangazowaniii placdwki wywiadowczej „I,ocointo" w Paryzti,
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kierowanej przez rtm. Baliriskirgo'10 , Zdolano wykorzyslac agcntdw Rcferatu

„Wscliod" tkwiacycli w rosyjskiej organizacji emigracyjiicj lin.i>ikij Nacjonai-

nyj Cientr (RNC). Misjc. utworzenia placdwki we Francji zlecono doswiad-

czoncmu oficcrowi wywiadowrzcniu Ekspozytury nr 1 w Wilnie kpt. Kazi-

micrzowi Gdeszowi. Zostal on wyposazony w paszport zagraniczny wysta-

wiony w Wilnie na nazwisko llorysa llorezowskiego, s. Miciiala, i 23 VIII

1937 r. wyjecha! do Paryza, gdzie spolkal si<; z agentcm Bazylim Oriccho-

wcm „Orzech", wspdtpracownikicm plnrt5wki „Lccomtr". Ten skontaktowal

go z kpt. Aleksym Jcrginem, czlonkicm RNC. Ofirer Oddzialn II mial wy-
stcpowac w „bialej" Iliszpanii jako Rosjanin, byly oficcr carski i czlonek

RNC11
.

W Referacie „Wsclidd" nstalono, ze Gdcsz bedzie przysylat korespon-

dencje. na ad res skrzynki porzlowej nr 2 IS — .,Andrzcj .lelski". Otrzymal
oldwek sympatyczny ND 2. Wszysikie listy pisane jakimknlwick oldwkiem
lull pinrcm z kombinacja. tcgo oldwka powinny bye przekazywane do Rcfe-

ratu Tcchniczncgo II Oddzialn. Kapitan Gdcsz mial pndpisywac korespon-

dencjg pseudonimem ,.Marian". .lego gaze, nstalono na tysia,c piccset zlotych

inicsie.cznie. Otrzymal pobory za sir-ipieri i wrzesieri oraz szescset dwanascie
zlotych na podrdz do Iliszpanii. rzyfi zwrot kosztdw przejazdn z Wilna, oraz
wizy.

Zanim kpt. Gdcsz wyjcrlial. kicrownik placdwki ..Lecomte" skierowal

12 VIII 1937 t. do Iliszpanii agcnla o psmdonimie „Orzecli" w cehi nawia;-

zania blizszycli kontakldw zc sztabom gen. Franco. Z rozmdw „Orzecha"
z gcncralem wynikalo, zo leu ostatni zazndal za mnzliwosc przeslnchiwa-
nia jcricdw sowieckicli informacji o nichii slalkdw ze sprzetcm wojskowym,
ktdre plynely z ZS'RS przez R-osfor. Wedliig rtm. Miciiala Haliriskicgo sztab

gen. Franco zamierzal prawdopodobnio zatapiac tc statki lnb rcwidowac la-

dimki. W zwiazku z tym rtm. Hnliiiski zwtdcil sie. do szefa Oddzialn II, aby
co tydzieri trafialy do nicgo przyiiajimirej dwa mcldimki o mrliu statkow.

Informacje te mial przesylac za po.sicdriictwem swycli agentdw w Brukseli,

ktdrzy utrzyinywali lacznosc z His/paiiia" 3
, W nawiazanin do lego kicrownik

placdwki „Gliazi" w Stambule, Wiktor Zaleski, otrzymal 21 VIII 1937 r. za-

danie przesylania, nawet codziennio. do Refcratn „\Vsrliod" wykazdw wszy-
stkich statkow plyiiac.ych do lub v. Hosji. W operacji lej nczestniczyla rdwniez
plardwka wywiadowcza. Oddzialn II ..Anitra" w Stambuje. kiorowana przez

Karola Diibicz-Pcuthcra.

Po przybyciu do Paryza kpt. Gdcsz otrzymal wylyrznc od przcbywa-
ja^cego tam wdwezas kpl, Niozbrzyrkingo, nast^pnio wyjcrlial do Brukseli,

gdzic nawiazal kontakt z kilkotna wspdlpracownikami ..Orzeclia". Szczcgd-
lowy opis stosunkdw paimjacyrh w srodowiskn cmigracji rosyjskiej swiadczyl

o wygdrowanycli ambicjacli politycznyrli czoltnvcj gnipy dzialarzy, maj^cych
dose dobrq. orgaiiizacje i rozbndowatie slosunki na. terenic BHgii, Francji

i Iliszpanii. Dzi<;ki pomocy Rosjan ,.llr>rozowski" uzyskal. wraz z przydzie-

lonym mil do pomocy Aleksym Jerginrm. paszporl liiszpaiiski i wiz^. Po
przybyciu do Salanianki „lierezowski" vol Basilo Sanjiian Polan nawia.zal
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konlakt z Oddzialem II sztabu gcu. Franco, lliszpanie traktowali „Berezow-

skicgo" jako jednego z przedstawicidi bialej emigracji rosyjskicj. Jednakze

liczni czlonkowie konspiracji rosyjskicj. przcbywajacy wdwczas w Hiszpa.nii,

wiedzicli, ze „Berezowski" jest Polakiein''3 .

Po kilkudniowym zatatwiaiiui formalnosci „nerczowski" spotkal siq

z kpt. Madartaga. z Oddzialu II sztabu gen. Franco (
Eslwlo Major), a 26 IX

19:!7 r. otrzymal zezwolenie na . trayiniesieczny pobyt w Hiszpanii z prawem

zwiedzatiia obiektdw wojskowycli oraz przeslnchiwania jc-rirow sowieckich.

VV tym czasie podobna. dzialalnosc prowadzili oficcrowic wywiadu niemiec-

kiego i wloskiego. Kapitan Gdcsz (,.Ilcrczo\vski") slwierdzit, ze zabierali oni

bardziej wartosciowe egzemplarze sprzehi wqjskowego oraz przejmowaii jen-

cdw, ktdrzy chetniej udzielali informacji o Armii Czerwoncj. Niemcy byli

zawsze obccnie jako pierwsi przy przc-slnclianiacli nowyrh jencdw, wcze-

sntej niogli zapoznac sie z przej<;lym iizbrojeniem sowic-ckim oraz korzystali

z wiehi udogodnieii. Wyslannik Rofciatu „\Vsclidd" rcalizowal swoje zada-

nia pomimo niesprzyjajacycli warunkdw. Ulnidniala mil prace, rywalizacjaze

strony przedstawicidi emigracji rosyjskicj, ktdrzy slarali sic. rozszerzac swoja,

dzialalnosc polityczna... Wspdlpracownik kpt. Gdesza. Jcrgin. po pcrtrakta-

cjacli 7, Hiszpanami uzyskal nawot zgndc na wyglaszanie w kazdy czwartck

wieczorem agitacyjnych przcnidwieit w jezykn rosyjskiin sktorowanych do

zolnicrzy Armii Czerwonej.

Dzialalnosc kpt. Gdesza pole-gala na badaniu sprzetn produkeji rosyj-

skiej, ktory by I zdobywany przcz wojska sen. Franco oraz na przestuchi-

waniu jencdw rosyjskicli bexlarych juz po mzprawarli przed sadami wojsko-

wynii. 1 XI 1937 r. wspdlnie r. Jergincni przebywal w Dowddztwic Lotnictwa

w Salamance, gdzie mdgl zapoznac sic. z konslrukcja, karabinn maszynowego

„Szkas". W na.stqpnycli dniarh w .Sewilli ndostejJiiioiio mil kilka czolgdw

produkeji ZSR.S oraz plany konstriikcyjne sainolotdw, Uzysknne inaterialy

byly systematycznie pizesylane do Oddzialu II. 27 XI 1037 r. ,.nerezowski"

przeslat kolejn^ parti? materialdw wywiadowczycli. Wsrdd nick byly m.in.

opisy, plany i fotografio kilkn samolotdw sowieckidi, pocisk 7-
r
> mm, luski

i naboje kai. 7,C2 mm, ta.smy do karabinit maszynowego typn VVKAC44
.

Pouadto JWezowski" przcslal obszorne protokoly pizcshichau kilku

jencdw sowieckich. Rozmowy z zolnirr/.aini. kl.drzy przybyli z Hosji do-

tyczyly stosunkdw pannjacycli w Armii Ozcrwoiiej. Wielii rozindwcdw

kpt. Gdesza przyznalo, zc zostali zmuszeni do wyjazdn przcz swych przelo-

zonycli. Tylko nieliczni oswiadczyli, zc piv.yje-cliali do Hiszpanii dobrowolnie.

\V czasic swego trzymicsiccznogo pobytn w Hiszpanii „narodowcj"

kpt. Gdesz zdobyl wiclc informacji o uzbrojouiii Armii Czcrwonej, ktore

i dnzymi trudnosciami mogly zdobyc placdwki llereratu .AVschod 1
' pracu-

ja.ee wdwezas na terenie Zwia,zku Sowiockicgo. Mial moziiwosc zapoznac si?

z konstrnkeja. samolotdw typn Ul'). Ulfi. P">, czolgdw T26, armatek kal.

'15 mm, karabinn maszynowego Dicgtiariowa i inozdzierzy. Po ocenic sytua-

cji na froncie doszedl do wniosku. ze efckly przeshicliari jencdw mogly bye

wic-ksze dopiero w wypadku zalainania. sie wojsk koiniinislyrznych. Kapitan
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Gdcsz po likwidacjt obozu jerirow sowiockirli I I 1938 r. zostal odwolany do
kraju.

Niczaleznie od misji kpt. Gdesza Hoferat .AVsrhod"
1

korzystal z innych
zrodct informacji o przcbiegn wojny w Ilisx.panii. Do Oddzialn II naply-

waly liczne meldunki charaktcryznja,re sprz<;t sowierki. Jedc-n z agentow
przekajsal szczegolowy opis armaty plot. wz. 1931. kal. 76 mm. W lipcn

1938 r. placowka „Lcromte" przeslala do centrali obszerny material doty-

cz^cy sprzQtu artyleryjskicgo prodnkcji rosyjskicj uzywanego w Hiszpanii.

Jeden z informatorow, poslngnjacy sic. falszywym nazwiskieni „Graset",zna-
lazl sie. w 14 Migdzynarodowej Brygadzic Francnskiej. Zostal przydzielony
w cliarakterze tlumacza do instniktorow sowiockirli obslngnjacych baterie

armat przeciwlotniczydi. 11 batcria, w kloroj pelnil sluzbc; przez poltora
roku, stracila okolo pie/'dziesi<;cin samololow. „Grasol." przekazal wiele da-

nyrli o wyzszych oficcrach rosyjskitli, klorzy nczcstniczyli w wojnie'15 .

Placowka „Lccomtc" nzyskala kilka rrnnycli informarji o wojnie w Hisz-

panii od francnskiego wywiadn. 31 X I93G r. informowala niicrdzy innymi:
„od mniej wiccej trzecli dni sytuacja na fronric zaczcla sii; zmicniac, gdyz
dowodzenie strony czcrwoncj spoczejo w rekacli sztabn zlozoncgo z olicerow
sowicckich, klorzy postanowili rozpoczac wojne podobniejsza. do dzialari rc-

gularnycli. Podobtio w rein podtrzymaiiia. nioslyclianie chwirjnnj dyscypliny
utworzono specjalne oddzialy nzbrojono w km, klore w dingioj liiiii maja;

slnzyc do powstrzyinywania ogniein cofanie si? i paniki wojsk walczaeych".

W kilkn opracowaniarli noszacydi tytnl U'irtiloiiioxci zcbmne z lercmt

czcrwonej Jfiszpanii znalazly sic; infoniiacjo o ndzialo wywiadn sowicckiego
w trwaja,cej wojnie. Ustalono, zo odpowiodnikieni Oddzialn II w sztabie

wojsk rzadowych by! Seruicio Enprrinf (S.E.). obsadzony przcwaznie przez

cudzoziemcdw. Szcfem S.E. w Mndryrie by! .Salgado — Port
n gal czyk. Kic-

rowniczka. madryckiego rofciatu dzionnikarskirgo llsa Wolff- Zydowka nie-

miccka, a szefcin binra wscliodtiicgo w Walorn-ji Alfrrd Kntncr — Zyd ro-

syjski. Fimkc.jc, szcla. kontiwywiadn S.F. w Madryrie sprawowat Rodriguez
Ficrra, ktory przez dziesiec lat przcbywal w Zwiazkii Sowierkim. Dzienni-
karze strony rzadowcj byli powszeclmie nwazani za wspolprarownikow wy-
wiadn komnnistycznrgo.

Niezalcznie od Scrvico Esprrinl fimkcjonowalv slnzby podlegajucc Ko-
misariatowi Wojny. Koriiisaiiat zorganizowano calkouicie wrdlug wzorcow
sowieckicli. Komisarzem gciicraliiyin I >v I Alvarez del Vac jo prlnia.cy jcdno-

czesnie funkcje. ministraspraw zagianicznycli rrpnbliki. \a szrzeblu nizszym
fnnkcja komisarza byla rownor/ndna ze stanowiskiein dowidry jcdnostki.

Koinisarze wyslgpowali od szczebla dywizji do kompanii. leli zadaniem bylo
organizowanie wywiadn i propagandy. Oceniono, zr okolo dziewi^Mlziesint

trzy procent komisarzy rcknitowalo sir sposrod rzlonkow Koinunistycziicj

Partii Iliszpanii, cztery procent. rcprezenlowalo annicliistow, a trzy procent
innc partie.

Wiele spostrzezeii na temat taklyki oddzialow dowodzonyrli przez ofice-

row Armii Czcrwonej dostarczyl attache wojskowy w I.izboiiie. pplk Kgdzior.
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Dzicki pomocy ze strony sztabu gen. Franco tndgl odwiodznc front i zapo-

znac sie, z orga.Ttizacjajiiektorycli jcdnostck wojsk rzadowycli i powstariczych

oraz sprzelem wojskowym uzywanym przez obie strony. Wcdhig Kedziora

..sprzgt sowiecki byl najwyzszej jakosci i klnsy. Sowincki czolg i samochdd

pancerny uzbrojony byt w doskonale karabiny maszynowc i we wspaniala. ar-

mate. 40 mm. Typ czolgu sowieckiego byt kopia. amerykaiiskiego »Christe«,

z ktorym mialcm sposobnosc zapoznac sie; w roku 1928 w Ameryce".

Podpulkownik Kedzior podawal rdwnicz stabe strony sowicckiego sprzetu

pancernego. Podkreslal, ze piechota wykorzystujc bardzo dnze katy martwe

tycli czolgdw i slabc wspoldzialanie z wlasnymi zolnierzami, niszczac je za-

palonymi pakulami.

Raporty przesylane do Warszawy byly szczegdlowo analizowane przez

Binro Studiow, a nastQpnic przckazywanc w formic oprarowari do zainte-

rcsowanych oiganow wojskowydi: GISZ. Oddziahi III i I Sztabu Gldwnego

i inspcktordw arniti. Ftinro Stwlidw starato sic dystansowac od niektdrych

opinii plk. Kedziora, na przyklad przrdstawiajac jego wnioski koiicowe na

teinat iotnictwa, zawarte w Zestnwieniii o irojnie w Itiszpaniiz 15 VI 1937 r.

wyraznie podkrcslono, ze to attache wojskowy twierdzi, iz „sprze.t amery-

kariski jest liajlepszy, podajac jako przyklad rosyjskie samoloty 1-16 i SB.

Samoloty te sa. doskonale i sa. zaadnptowanymi kopiaini aparatow amery-

kariskich".

Podpulkownik Kedzior zwracal ponadto uwagc, na dobre rczultaty so-

wicckiego sprzeUi artyleryjskiego, zwlaszcza dzial 122 mm oraz na szybko-

strzelny karabin lotniczy i rerzny karabin maszynowy o nazwic „dziegcio-

rek" (popularna wdwezas nazwa „Dicgtiariewa"). .lego mine spostrzezenia

dotyczyly rdwuiez wyposazenia i taktyki oddziaidw nioinicckicli i wloskich

bioracych udzial w walkarh po stronic powstaricdw.

Na podstawie wynikdw obserwacji pplk Kedzior pTzeslal do Warszawy

szczegdlowy raport zakoriczony wnioskanii na temat przewidywanego ude-

rzenia na Polske. w przyszlcj wojnie. Po przyjezdzic do Warszawy dowiedzial

si? od jednego z kolegdw z Wyzszej Szkoly Wojeiinej, ze informacje zawarte

w jego raportach i wnioski oceniono w Sztabie Gldwnytn i GI.SZ jako „nie-

rcalnc fantazjc*"16 . Niewyktuczone, zr podobnic traktowano informacje prze-

kazywane przez kpt. Gdcsza i plardwkc ..Lcromtc''.

Na podstawie przcbiegn wojny we wrzcsnm 1 !).'!!) r. nalezy sadzic, ze

informacje nzyskane podczas wojny w lliszpanii nie zostaly mvzglednione

przez polski Sztab Gldwny przy occnir zagrozenia wqjenncgo i opracowanin

plandw operacyjnych i taktycznycli.
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Rozdziaf IV

WSPOLPRACA REFERATU „\VSCll6D"
Z INNYMI WYWTADAMI

a. Wspoldzialanie ze sluzbaini wywiadowczymi panstw
baltyckich

Wspdlpraca Oddzialu U z wywiadatui paiistw baltyekirh byla. konse-
kwencja. polskiej polityki wschodniej. Polska w stosiinkn do Lotwy, Estonii
i Finlandii da.zyla dostworzenia tzw, Zwiazkn Paiistw Raltyckicli, ktory miat
na ccln ograniczcnie wplywow sowicckicli w tym rojonic Eiiropy 1

. Estonia
i Lotwa stanowily dla Rosji naturalne trrytoiiuni tranzytowe na zachdd
poprzez porty, takie jak: Tallin, Rygai Lipawa. W tej sytnacji zblizenie Pol-
ski z tymi paiistwami bylo oceniane w Moskwie jako przcjaw zagrozenia ze
strony Polski i paiistw baltyckich.

Z punktu widzenia Oddzialu II paiislwa baltyckic- byty „bariera. od-
granirzajaca. Rosje. od Niemiec i iimozliwiajaca..rozwiuic;cic- supremacji ro-
syjskicj na Rattyku. Stanowily one „komplc-ks tcrytorialny", ktory miat
wazne znaczenie dla Polski pod wzgledom wojskowym w wypadkn wojny
z Rosja3

. Przyrhylne, wzglednie neiitralne paiistwa baltyckic- zabezpieczaty
Icwc skrzydlo frontu polskicgo i umozliwialy ntrzymanic Wilna. W Rydze,
Tallinic i lielsingforsic (Ilelsinkacli) mic-scily sie. plarowkt paristw zachod-
nich prowadza.ee wywiad przcciwko Rosji. Wspdlpraca ze sztabami panstw
baltyckich oraz placdwkami wywiaddw zacliodnich zapewniala dopiyw do-
datkowych informacji o sytiiacji w Zwiazku Sowieckim3

. Attache wojskowy
w Rydze obok zadaii iiiformacyjnych podejmowal dzialania majace na celu
ograniczanie wrogich wplywow litewskirli i niemicckiclt, natotniast attache
w Tallinie, niezaleznie od utrzymywania kontaktdw z inicjscowym Sztabem
Gcneralnym, miat przc-ciwdzialac naciskowi Rosji Sowicckiej, clicacej opa-
nowac porty estoiiskie.

Oficjalna wspdlpraca z poszczegdlimni paiistwami baltyckimi, wylacza-
jac Litwe, przynosita rdzne efekty. Rcznltaty kontaktdw byty uzaleznione od
aktnalnego stami stosunkdw z Polska oraz jakosci wywiadu prowadzonego
przeciwko ZSRS przez to paiistwo. Jnz w okresie wojny polsko-sowieckiej
podjeto prdby zblizenia wojskowego z tymi paristwami. W sierpniu 1919 r.

doszto w Rydze do zawarcia umowy prze-z przedstawicieli Litwy, Lotwy, Es-
tonii i Polski, a takze dcle-gatdw Judcnicza i Rermondta-Awa.towa, ktdra ze
wzgtcdu na silne sprzecznosci miedzy przyszlymi sojnsznikami nie zostala
zrealizowana. Strone. polska, rcprezentowal prlnomociiik Naczclnego Wodza,
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kpt. Alcksander Myszkowski, kieruja.cy wczesniej Sekcj;\ Wschodnia. Hiura

Wywiadowczego Oddzialu II NDWP. Opinia kpt. Myszkowskiego o ewentu-

aliioj wspolpracy z Dermondtem oraz informarjc na temat sytnacji na Lotwie

przekazane wowczas do Warszawy przez wyslannika Dowodztwa Frontu Li-

tewsko-Bialoruskicgo — Alcksandra Lntze-Rirka — negatywnie nastawily

Jozefa Pilsudskiego do uczestnikdw tcgo porozumicnia'1
.

Oficerowie Oddzialu II obserwowali przcbieg kolcjnych konferencji z

udnlalcm przedstawicicli paiistw baltyckich. Obrady trzccicj, odbywaja.cej

sic w Dorpar.ic na przclomie wrzesnia i pazdzicrnika 1919 r. bez udzialu Pol-

ski, slcdzil osrodek polityczno-wojskowy utworzony na terenie Wilna, W jego

skladzie byl kpt. Walcry Slawek, szcf wydzialn II Front.u Litewsko-Bialoru-

skiego. Uczeslniczyl on pozniej wspolnie z kpt. Myszkowskim w rokowaniach

z Lotwa. maja.r.ych na rehi zawarcie konwencji o charakterze czysto wojsko-

wym. Nie przyniosla ona wprawdzic wymicniyrh korzysci, jcdnak stanowila

przcjaw dalszego zblizenia miedzy obu paristwami. Major Myszkowski, juz

jako attache wojskowy R.P w Rydze, uczeslniczyl w koiini wrzesnia 1920 r.

w pracach nad przygotowaniem polsko-estoiisko-nriskicj konwencji wojsko-

wej.

VV koricowej fazie rokowan do R.ygi przybyl owezesny szcf Oddzialu II

Sztabu Gencralnego WP, plk Ignacy Matnszewski. Olkjalnym celem jego

przyjazdu bylo obje.de ogolnego nadzorn nad dzialalnoscia. ekspcrtow w Ra-

dzie Przedstawicicli Wojskowych. W rzerzywistosci inial przystaj>ic do or-

ganizowania wywiadn na Rosje Sowiecka.. Dzialania Oddzialu II w tym re-

jonic- mialy rowniez ntrudniac import broni, amunicji i sprzelu wojskowego,

a takze wspiorac zywioly antybolszewirkie, zwtaszrza eserowcow. Rezulta-

tem prac plk. Matiiszewskiego bylo stworzenie warnnkow do powstania pla-

cowek wywiadowczych na terenie paiistw baltyckich.

Do zaciesnienia kontaktow miedzy Oddzialem II a wywiadami Lotwy

i Estonii przyczynily sie wydarzenia, jakie mialy micjsce w drugiej polowie

1922 r. Po aresztowanin na terenie Estonii wielu komimistow pod zarzutem

prowadzenia dywersji, Rosjanie zatrzymali czlonkdw estotiskiej misji handlo-

wej w Moskwie i Piotrogrodzie. W odwecie Estoiiczycy rozstrzelali w Tallinie

czolowego komnniste Wiktora Kingiseppa. Proces piccdzicsiedu jeden Es-

toriczykow oskarzonycli o szpiegostwo, przemyt i spckhilacjc zaognil jeszcze

bardziej stosvmki es'torisko-sowieckie. W sierpniu 1922 r. wladzc sowieckie

oskarzyly lotowskiego attache wojskowego w Moskwie o szpiegostwo, a we

wrzcsiiiu OGPU odkrylo tajne sklady lotcwskiej misji Czcrwonego Krzyza.

Czlonkom misji zarzucano spekulacje, skupowanie zlota i kosztownosci oraz

nielegalne ich przewozenie za granice r
'.

Wydarzenia polityczne nastepnych lat zniweczyly mozliwosci zawarcia

porozumienia w ramach Zwia.zku Raltyckiego. Polska dyplomacja przestala

liczyc na sojusznicze przymierze z krajanii baltyckinii. Liczono bardziej na

zaciiowanie przez nie neutralnosci i przyjazni wobec Polski niz militarne

za.angazowa.nic. Wspolprace iiiformacyjna. imiozliwila konferencja przedsta-

wicicli sluzb wywiadowczych, ktdra odbyla si? 30 III -3 IV 1925 r. w Ry-
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dze. Oficjalnie bylo to spolkanie ckspertdw na tetnaty rozbrojcniowe. Jed-

nakze, niezaleiinie od Icj problematyki, przeprowadzono pouTnc rozmowy

majacc na cclu usprawniriiie wywiadu przmwko Zwia/kowi Sowjeckiemti.

Z inirjatywy Oddzialu II omowtono takic zagadnienia, jak: organizowanie

plarowck wywiadowczycli na terenic ZSHS, prowadzenir radiowywiadu, wy-

korzystywanic attaches wojskowych do larznosci z rezydontami oraz wspolne

przcdsi<;wzic;cia kontrwywiadowcze. Najlcpic-j do tego spotkania byla przygo-

towana strona polska. Na konferencji zapadty wstcpne decyzje ulatwiajace

prowadzenie wywiadu przez Oddzial II 7, te-reiui paristw baltyckich oraz ure-

gulowano zasady wymiany informacjie
.

W celu lilatwienia sobie pracy obszar wschodnirgo sasiada podzielono

na odcinki (wycinki) siegajace w glab od dwnstu piccdziesieciii do trzystu

kilometrdw. Estonii wyztiaczono wyrinok obejmuj^ry na pdlnocy linie, Tallin

. — IJHIostrow, a na poind riiii Tallin — Pskdw. Wywiad lotcwski mial przy-

dziclony wyrinck mi<;dzy Ryga, — Pskowem i Ryga. — .Smolciiskiem. Polsce

przypadl wycinek micdzy liniami Wilno — Polock i Lwdw — Odessa, nato-

miast Rumuiiia miata koncentrowac swe pracc wywiadowcze na. pdlnoc od

linii Czerniowce — Kijdw. Ustalono, zc kazde paiistwo bedzie prowadzilo

wywiad wedliig wlasnego uznania.

Obserwacje. kazdego rejonii armii i kazdej gnipy wojsk przeprowadzaly

przynajmnicj dwa sa-siodnie paiistwa. Wojskowe wladzc ccntralne i zarz^dy

w Moskwie oraz flota wrhodzily w zakros wywiadu wszystkich zaintereso-

wanych sztabdw. Ustalono, zo wiadomosci ,.spccja]riej wagi, tj. o przygoto-

watiiarh wojennych, transportach wojskowych, o powickszanhi stanow po-

kojowych przcz wcielanie pewnych rocznikdw, tnobilizarji lub konccntracji"

niialy bye pixokazywanc inozliwie jak iiajszvbciej za posrednictwem wla-

snych lnb akrrdytowanycli attaches wojskowycli. Zaiiitcresowane Sztaby Ge-

neralne mialy wymicniar. co miesi<ic wszysfkie wiadoinosci wojskowe i ekono-

micznc o ZSRS, ktdre opracowywano wcdlug jednolilrgo srlietnatu. Zawie-

ral on hi .in.: organizacj<; i dyslokacje,, ,,nkoinpletowaiiie" (zapas, uzupelnie-

nia, stany, wciclonia itp.), wyszkolcnie, znprowiantowanie, urmindurowanie,

lizbrojonie, wyckwipowanie, polozcnie r-koiioiniczne, darte o slnzbie trans-

portowej oraz oceny wewn(;trznego polozenia politymiogo7
.

Ustalono, ze w coin njcdnolireiua i tizgaduiania sytuacji wojskowej

Zwiazku Sowieckiego beda, zwolywane dwa razy w roku kon [c-rencje przecl-

stawicicli oddzialow wywiadowczycli. Nnjblizsza konfemicja mialaodbyc st£

jcsiciiia. 1925 r. w Polsce.

Jak sie, pozniej okazalo zalozcnia to byly realizowane z pewnymi za-

kloceniami, mimo iz strona polska slarala si<; konsrkwentnie utrzymywac

harmonijne kontakty z poszczcgolnymi pai'istwami.

Propozycje wspolpracy wywiadowczrj wysuwali idwniez przedstawicteie

panstw baltyckich. W polowic kwirtnia 1928 r. nijr Malmbcrg, szef firi-

skicgo wydziahi wywiadowczego, podrzas rozmow prowadzonych w Warsza-

wic sngerowal kierownictwn Oddzialn II podj^cic rozszerzonrj wspolpracy
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z udzialem wywiadu rumuriskiego i turcckicgo, podkrcslajac koniccznosc re-

alizowania idci angielskicj, polegajacej na „blokowauiii Sowictow" od Morza

Polnocncgo do Czarnego. Zamierzal w czcrwcu 1928 r. zatrzymac sie wraz

z ptk. Relanderem, szefem Oddzialu II, w Warszawic przed podroza. do Bu-

karesztu i Angory (Ankary). Podroz ta miala na coin zainicjowanie takiej

wspolpracy.

Kicrownik wywiadu firiskicgo nie kryl zacliwytu w stosunku do wywiadu

angiclskiego, dlatego wyjatkowo gorliwie zacliccal Polakow do scislych kon-

taklow z Brytyjczykami, ujawniajac przy tvm organizarjc. wspoldzialania

firisko-angielskicgo. Zwrdcono si? do polskirgo attache wojskowcgo w Hel-

sinkarli o wyjasnienie powodow takiego stanowiska. Oddziat II byl poinfor-

mowany, ze malka mjr. Malmberga byta Angiclka., mioszkajaca w Loiidynie,

a major jezdzil do nicj oficjalnie kilka razy w rokii; mini mwnicz wielu zna-

jomych w Secret Intelligence Service.

Propozycje mjr. Malmberga, odnoszacc sie do zanesnicnia kontaktow

z wywiadem titreckim i rumuriskim, wzbndzily podojrzcnia, ze mogly bye

wysitwane ben uzgodnienia. z jego przelozonymi. Brano rowniez pod uwage

nawra.zanie blizszej wspolpracy ze sztabem polskim przoz Finow po ochlo-

dzeniu wzajenmych stosunkow spowodowanym afera MOR-Trnst8
.

Podczas wizyty szefa wywiadu Oddzialu II. mjr. dypl. Adama Studenc-

kiego. i szefa Referatu ..Wsc'liod", injr. Midiala Talikowskicgo. w Hclsinkach

w koiicu maja 1928 r. poglady te polwierdzily si? w pclni. Finowie wy-

razili wyj^tkowe zaintcrcsowanie wspolpracy. Delcgarja Oddzialu II inter-

prctowata to jako zagrozenie spowodowane wzmofnioniem Leningradzkiego

Okregu Wojskowego o dywizjc- pieclioly ('1 DP) i przo.snniedem 11 DP ku

granir.y z Finlandia,, a takze manew rami floty sowiockiej n brzegow firiskich

w odteglosci zaledwie trzystu metrow od gratticy wod nciitralnych.

W czasie rozmow w Hclsinkach, po nioudanych pmbacli zarzuccnia Od-

dzialowi II nielojalnosci i sugcrowania prowadzenia wywiadu przeciwko Fin-

laridii. atmosfora ulcgla poprawic. Dokonano oceny zmian w Leningradz-

kim Okregu Wojskowym. W opinii polskiogo Oddzialu II dzialania 11 DP
nad granica_ (ii'iska. mialy charakter obronny, o czyni swiadczyla budowa

umocnicri i okopow. Polacy nic podziolali opinii fmskiego Szlabu Gencral-

nrgo o powaznym wzrosric zagrozenia zc strony ZSRS. Wcdlug rozpoznania

Oddzialu II zarowno manewry floty sowirckioj, jak i rozbudowa linii kole-

jowcj w rejonie Lcningradu nie wskazywaiy „ua moiliwosc bezposredniej

akcji ofensywnej Sowictow". Uspokajajace opinio przcdsiawicicli polskiego

wywiadu sprawity, zc dalsze rozmowy przebiegaly w szczcrcj atmosferze.

Strona polska. na podstawie udost«|pnionyrli inatcriakiw wywiadu finskiego,

sformiilowala opinio, ze wiadomosci o Zwiazku Sowieckitn sztal) firiski opie-

rat na9
:

„a) niekompletnym stiidium litcratury olicjalnej.

b) wiadomosciom uzyskanych od Esloiiczykow i Anglikow,
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c) bardzo nielicznyrli i niepowaznyrli wlasnydi ziodlacli w Rosji (LWO
i MVVO), do ktorych podcliodza; zc znana. nam bezkrytycznoscia; i naiwno-

scia.".

Opinio te potwierdzaly lirzne blcdy zanwaionc wsrod danych dysloka-

cyjnydi i informacji o sytuacji w Rosji Sowicckiej.

Szcf fuiskiego Oddzialu IF, plk Rclander, nie nkrywal, ze wywiad fiiiski

scislc wspolpracuje z Hrytyjczykami. Wyrazil jcdnak pogla.d, zc kontakty te

nie zawsze przytiosz^ Finlandii korzysri. Wspomnial o doknmentach przeka-

zanycli pizez Fiiiow „wywiadowi wielkiego tnocarstwa", klore zostaly przez

„morarstwo to wykorzystane jako argument oficjnltiy". Doprowadzilo to do

kompromitacji wspolpracownika firiskiego wywiad u.

Widocznie pod wplywcm zagrozeiiia plynaccgo zc Wschodu i niepowo-

dzeri wc wspolpracy z Anglikami Finowic przekazali nieoczekiwanie az dwa-

dzicsria dwa waznc dokimicnt.y odnoszarc sit; do organizacji Artnii Czer-

wonej. Byly wsrod nicli danc dotyczaec rozmieszrzcnia jednostek lotni-

czyrli w Polnocnokaiikaskim Okri;gii Wojskowym, Wojskowej Szkoty Mor-

skicj im. M. Frunzego, manewrow Armii Czenvoncj \v 1027 r., ctaty sztabu

RKKA oraz Zarzatlii Wojennn-Lotnirzych Si I RKKA. Przckazanie tycli ma-
tcrialow swiadczyto o dobrycli perspcktywacli dalszej wspolpracy. Po przea-

nalizowanhi tcj sytuacji w Warszawic sfbrmntowano npin'iQ. zc nalezy jednak

wstrzymac sic; /, ostatcrzn^orcn^stosimkii Finow do wxpotdzialatiia. z II Od-

dziatcm. Dopicro po nzyskanin potwicrdzenia, ze zmiany <c maja; charakter

trwaly zamicrzaiio zaricsrtic wspotprary, pami<;tajac zc wywiad fiiiski jest

„pra.wdopodobnie podponsadkowauy Anglikoiu"' .

W tym okresie bardzicj jednoznacziiic orcuiano si an st.osiinkow z wywia-

dem cstoriskim. Nastroj podczas prowadzonyrh rozmmv byl ,>bardzo przyja-

zny i najscrdccztiicjszy zc wszystkich paiislw baltyckicli". Jcdnakze w maju

1928 r. nastapilo nieznnczne oclilodzcnic. Hylo lo spowodowane nicwa.t-

pliwic niezrcrznymi postinieciami wladz pnlskich. Minister wojny Estonii

gen. Nikolai Reck, byl uiazony nie otrzyinanieiti unlern Polonia Restituta

I klasy. Ozi^blosc przedstawieieli estoiiskiego wywiad u byla wynikicm „sto-

sowania przcz nas metody nicdopnszczania szefow Oddzialu II paiistw bal-

tyckich wyzej jak do zastcjicy szefa Sztabu General ncgo". Ponadto sztab

estoiiski iiierhctnic odnosil sie do polskiego attache wojskowcgo w Talliitie,

pplk. dypl. Stanislawa Kavy, ktory pelnil jednoczesiiie podol)tia, funkej^na

Lotwie. Wobec malcj popiilaniosri armii (ofewskiej w Kslnnii utrzymywa-

nic rownowagi w stosnnkach zc sztabaTiii obu tycli paiistw bylo niezwykle

trtidne. Drazliwosc t<; pogl^biala joszczc polityka. pplk. Kary, ktory musial

ntrzymywac blizsze kontakty ze sztabcm lofewskim ..jako pozyeji trndniej-

szej do opanowania". Stosnnki z Lotyszaini byly sympatyeznicjsze, ponie-

waz irh sztab byl „bardziej nam przyrliylny i juz iimbion.v". Rstoiiczycy

o lym wiedzieli i wprost inowili. ze w tycli warunkach a scrdceziiosci mi^dzy

przedstawicielaiTii wywiadow Polski i Fstonii bye nie moze. Kierownictwo

Oddzialu II zdawato sobie sprawe z lej sytuacji i staialo sic zyskac wi^k-

szq przychylnosc. strony cstoriskicj. Poiiiimo tycli koinplikarji stan stosun-
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kow towarzyskich swiadczyl o tym, ze wywiad estonski nic zamirzal ogra-

niczac wspotpracy. Wskazywala na to obernosc .szcfa Sztabu Generalnego,

gen. Tocrwanda, na wszystkich przyjeriacli i „kon(rprzyjeriach" organizo-

wanych przez oficerdw II Oddzialu 11
.

Przebieg spotkan roboczych takze wskazywal na duza. otwartosc strony

estoriskiej. Podpulkownik Lauritz, szcf Oddzialu II, z daleko idaca. szczero-

scia. przedstawial stan sieci pokojowej wywiadu na terenie Rosji Sowieckiej.

Ujawnil, ze wywiad estonski opanowal calkowicie obszar obejmiijacy Pskow,

Litg^, Leningrad i caly pas pograniczny. Posunal si^ nawct tak daleko, ze

ujawnil przedstawicielom Oddzialu II szczcgoly wlasnoj sicci mobilizacyjncj

w Zwiazku Sowieckim. W rewanzu przedst.awiciele polskicgo wywiadu przed-

stawili metody budowy siatek na wypadck wqjny. Uslalono ponadto, ze Re-

ferat, „Wscliod" bedzie przekazywal pplk. Lndwikowi .lakobsenowi, attache

wojskowemu w Warszawie, material}' dotyrzfirc Rosji. Mial on jo tlumaczyc

na miojscu przed przcslaniem do Estonii.

Oddziat II starat sie, przenikna.c inlenrje przcdstawicicli wywiadow
paiistw baltyckich. Wszyscy kontralienci byli starannie rozpracowywani.

Warto przytoczyc charakterystyke; pplk. Lauritza, szcfa csloriskiego Od-

dzialu II, opracowana. w polowie maja 1928 r. Pisano w nicj: ,jako cha-

rakter — szczery, otwarty i prosty. Jako faehowicc robi wrazcnie, zupefnie

zdrowo myslarcgo z tern, ze temperamont jego i dotychczasowa praktyka

szla. raczej po iinii kontrwywiadowczej. VV stosmikii do naszrgo Sztabu gwa-

rantuje najdalej idac?i lojalnosc, tak rozuniowa, jak i iicznciowa.".

Potwierdzeniem tcj opinii byly przekazane przez niogo wartosciowe ma-

terialy w postaci danycli dyslokacyjnyrli 1AVO, cliaraktcryst.yki kolei zela-

znycli i lotnisk sowieckidi w rejonie obserwowauym przcz wywiad estonski.

W tym okresie kontakty z wywiadem lolcwskim nkladaly si? mniej ko-

rzystnie. W zarliowanin sie. plk. Aleksandra Wintersa. szcfa lotcwskiego Od-

dzialu II, podkreslano duza. wstrzemic/zliwose i nieufiiosc. Zarowno przebieg

rozmow, jak i spotkan towarzystkicli swiadczyly o ulrzymywaniu pewnego

dy.4ansu przez oficerow lotewskicli. Pplk Winters nie ujawnil szczegdlow

organizacji wywiadu w Rosji Sowieckiej. Ograniczyl si? jedynie do omowie-

n ia sylnacji na obszarze interesujacym jego sztab, obejtniijacym: Polock,

Wiirbsk, Smolensk, Wielkie Luki i Moskwe. Podczas wizyty majorow Stu-

denckicgo i Taltkowskicgo nstalono, ze wsprilpraca obn wywiadow odbywac

sie bedzie na dwocli pla.szczyznacli. Pirrwsza dotyrzvla wymiany wiado-

niosci o Rosji. Strong lotewska. interesowaly przedo wszystkim opracowania

syntetyczne naszego wywiadu lub oceny syfuacji porlinclzaccz obszarow opa-

nowanych przez nasz II Oddzial, a mianowicie: Bialnrirski Okrcg Wojskowy

(TJWO), Ukraiiiski Okreg Wojskowy (UWO) i Moskinwski Okr<;g Wojskowy

(MWO); natomiast w dziedzinie scisle wywiadowczej okreslono zasady fi-

nansowania przez Oddzial II scisle nstalonycli afer, i)rzekraczaja.cych moz-

liwosci finansowe wywiadu lotcwskicgo. Pnlacy za/.yrzyli sobie ujawnienia

lotewskich zrodet informacji i osob zwi^zanycli z poszrzogolnyini aferami

w relu zapewnienia odpowiedutej kontroli nad icli przebiegiem 12
.
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Ustalono, ze oficcr Referatu „Wscliod", organiznjacy wywiad z terenu

Lotwy, bedzie njawnia! swoja^ agentnre. podpulkownikowi Wintersowi oraz

zdobywane przez nia, informacje. W zamiaii za to wywiad totewski mial

stwarzac dogodne waninki do przcrzntu polskicli agentow do ZSRS oraz

iifatwiac kontakty z policja. polityczna.

Przy okazji rozmow podJQto sprawi; mjr. Franciszka Tomcznka, ktory

do czasu przybycia do Rygi pplk. Kary petnil obowiazki polskiego attache

wojskowego. Ustalono, ze tnjr Tomcziik zostanie oficjalnie attache wojsko-

wym. Podpiilkownik Winters wyrazil nawct zgodc. na przyjecie drugiego

oficera wywiadowczego, pod warunkicm, ze b^dzie on zakonspirowanym

nrzcdnikiem ataszatu wojskowego w Rydze. Szczcgolowa charakterystyka

pplk. Wintersa byla zblizona do opinii szrfa wywiadu rstoiiskiego. Podkre-

slono, zc pptk. Winters by I ..zamkniety. skryty i nicufny oraz nieslyclianie

ostrozny w wypowiadaniu si<;, ro dyktnje inn obawa sinicsznost'i lob skom-

promitowania aiq wobec nas". Lcpirj oceniono jego nmirjetnosci facliowe,

stwicrdzajac: „robi wra/.onic b. pracowitego, npartrgo i pwbicglego wywia-

dowcy". Jako ceche. ujcmna wskazann na brak tupclii i wiary we wlasne sily.

W konkluzji stwicrdzono, ze pplk. Wi nlors powinicn wywiazac si? z podJQ-

tych zobowiazari.

Poza oficjalna czescia. wizyty obaj ofircrowie Oddziatn II zrealizowali

rowniez poufne zadanie, przckazujac szczogolowe zadania i instrukcjc pla-

cowce „Nord". Zapoznali sie. takze z mozliwosciami postentnkn wywiadow-

czego w Dzwhisku i prowadzeniainspiracji wot)ec inicjsrowrgo konsulatu so-

wicckiogo. Nawiazanc zostaly bliskie kontakty z lotcwska. polirja. polityczna;.

Istotnym clomentem, ktory zamicrzano skwapliwie wykorzystac w naj-

blizszytn cza.sic, byia bliska znajomosc pplk. Willi ersa z pplk. Czestawem

Pawlowiczem z Wydziaht Studidw II Oddzialn. Obnj ofircrowie uczc.szcza1i

w inlodosci do tej samrj szkoly. Szef wywiadu totewskicgo prosil o umoz-

liwienic mu spotkania sie. z Pawlowiczem. Jcdnakzc poniimo deklarowanej

chcci wspoipracy pplk. Winters nie przekazal podrzas rozmow materialow

na tcmat Zwiazku Sowieckicgo.

Z korespondenrji prowadzoncj niicdzy pplk. Kara, a Oddziatem II wy-

nikalo, ze nasz wywiad nie zawsze by I inlbrmowany o dzialaniach podejrno-

wanych przez lotewskie slnzby specjalne. W koiicn maja 1928 r, mic-jscowy

kontrwywiad dokonal likwidacji powazncj sprawy szpicgowskicj, w ktora.

zamic-szani byli wyzsi ofircrowie sztabu Intcwskicgo. ]'o krotkotrwalej ob-

serwaeji arcsztowano pracownika poselstwa sowieckicgo Langego i sckrcta-

rza osobistego attache wojskowego Rosji Sndakovva, a takze jcgo agentkg

o nazwisku llirza ora^ dwocli olicerow lolewskich. Zebrane dowody w po-

staci dokumrntow i danycli z podsliirhii tcleronicznego wskazywaty jedno-

znacznic na aktywny ndziat Sndakowa w lej aferze. Ustalono, ze w willi,

w ktdrej inieszkala Hirza, byly nrzadzanc orgie. Uczestniczyli w nich m.in.

g!6wnodowodza_cy artnii lotewskicj gen. Ednard Radzins, szef Sztabu Gc-

ncralnego, gen. Aira, i towarzyszacy im olicerowie. CJeiierai Radzins przy-

jezdzal zazwyczaj z teczka. zawierajara. doknmcnty wojskowe, co stwarzalo
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mozliwosc ujawnienia ich trcsci przez agentow sowieckich. Wywiad lotewski

zdolat potwierdzic, ze informacje, do jakicli mieli dost?p aresztowani ofice-

rowic, a zwtaszcza por. Kaktin z 2 Dywizji Pirclioty, docicraly flo Moskwy.

Sprawa ta zostala pospicsznie zlikwidowana, dlalego nie zdolano udowodnic

udzialu poszczegolnych osob w dzialalnosci szpicgowskiej na rzecz Zwiqzku

Sowiockicgo. Strona polska dowiedziala si? o tym juz po akcji kontrwywiadu

lotcwskiego 13
.

Sygnalizowana przez mjr. Studc-nckiego i mjr. Talikowskicgo wstrze-

mi?zliwosc w rozwijaniu wspolpracy z Oddzialem II znalazla potwierdzenie

w nastQpnycli miesiacach. W lipcu 1928 r. pplk Kara mcldowal o kilku fak-

tach swiadczacych o podj?cin przez I.otw? akcji wywiadowczej skierowanej

przeciwko Rosji o nieznanym blizej zasi?gn. Z informacji zdobytych przez

„Nord" wynikalo, ze w koiku czerwca 1928 v. z terotnl Lotwy zostala skiero-

wana do Zwia.zku Sowicckiego grupa osob powiazanyrli z wywiadem angiel-

skim. Akcja ta zbicgta si? ze zjazdrm rosyjskich organ izacji emigracyjnych

w Pieczorach na terenie Estonii. Jednoczcsnie nzyskano informacje o wzmo-

zonoj aktywnosci Hrytyjczykow w armii estoiiskiej, o rzym swiwdczylo przy-

byrie z Anglii kolcjnycli instruktorow jotnictwa. Na pnrzalkn lipca do Fin-

landii przybyla trzydziestoosobowa wycicczka stowarzyszenia sportowo-woj-

skowpgo z Nicmiec, a niemal rownoczrsme odbyla si? w tym paiistwic wizyta

oficordw wywiadu niemieckiego. Fakly te mialy srisly zwiazek z nasilajaca.

si? w tym okresie dzialalnoscia^ antysowiecka. w rcjonie Raityku zarowno ze

strony Anglii, jak i Niemiec. Zaprzyjazniony v. Oddzialem II wywiad lotewski

nie ujawnil charakteru kontaktow z tymi wywiadami.

Dalsze informacje naplywaja.ee od oficerow Oddzialn II z Rygi i Tallina

swiadczyly o niezbyt lojalnej wspolpracy sqjusznikow. Nie poinformowali oni

polskicgo sztabu o tym, ze w koiicn lipca 1928 r. w okolicy Pioczor odbyly

si? manewry wojsk estotiskidi. Ujawniouo, iz w micjsrnwym klasztorzc prze-

bywa kilku mnichow, ktorzy wczesniej sluzyli w armii rosyjskicj. Klasztor

mial bye wielokrotnie odwiedzany przez osoby przybywajace z Anglii. Wiele

okolicznosci, ujawnionych przez zrddla iuforniacji tkwiacc w armii estori-

skiej, wskazywalo na wykorzystywanie klasztorn przez Intelligence Service

do akcji wywiadowczyrlt przcctwko Zwiazkowi Sowieckiemn H .

Nast?pnc miesia.ee dostarczyly nowyrli nickorzystnycli fa ktow. Wywiad

lotewski pracowal zbyt anemicznie i nie przckazywal informacji o Rosji

Sowieckiej. Dopiero we wrzesnin 192!) r. zaobserwowano pewne ozywienie

w jpgo funkejonowaniu. Nastajiily ziniany w strnkiiirze Oddzialn Wywia-

dowczego; wzrosla takze ranga wywiadu wojskowcgo, Wrzcsniej istnial je-

dynie pi?cioosobowy VVydzial Wywiadowrzy wcliodzacy w sklad Oddzialn

Operacyjnego. Zmiana polcgala nazwi?kszrmii do osiiiiii liczby rtatow. Szc-

fein Wydzialti Wywiadowczego zostal pplk Grzegorz K'ikkuls, pelniacy jed-

noczesi'iie funkcj? szefa Oddzialu Operacyjnego. Wydzial od tej pory skladal

si? z dwoch rcferatow — informacyjno-wywiadowrzngo i kontrwywiadow-

czego.
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Jcdnakze attache wojskowy w Rydzo z nicpokojem sledzil poczynania
nowego kierownictwa wywiadu lotewskicgo. 18 IX 1929 r. sygnalizowal o nie-

oficjalnej wizycie szcfa litewskiego Oddzialu Informacvjnego mjr. Girlisa.

Jogo pobyt w Rydzc mogl swiadczyc o postijpiijacym zblizcniu sluzb wywia-
dowczych obu paristw, co w przysztosd moglo doprowadzic do montowania
wspolnych afor wywiadowczycli przcciwko Polsce.

Dalsze kontakty polskicli oficerow Oddzialu II 7, przedstawicielami lo-

tewskicgo wywiadu nic byly pocieszajaco. k'ontrwywiad lotcwski nie poinfor-

mowal Oddzialu II o njawnieniu dwustronticj dzialalnosr.i agentki wywiadu
litewskiego, utrzymuja,cej od dawna koritakly z mjr. FraTtciszkicm Tomczu-
kiem, a nastcpnie kpt. Stanislawem Paprorktm. Ostrzczenie przckazal oficer

wywiadu iotewskiego jcdynic dlatego, iz by) pijajiy. Oddzial FT nie zostal

rownioz powiadomiony o przebiegu tajnych kon Torino ji szcfow oddzialdw
wywiadowczycli Lotwy. Estonii i Finlandii. Spotkania takie odbywaly sie.

rorocznic w jodnej z trzoth stolic. W dodatku, w coin ukrycia rzoczywistych

powodow spotkaii, sklady dclcgacji byly poszerzonc o oficerow spoza wy-
wiadu wojskowrgo. Oddzial II ustalil, y.o 7 IX 1020 r. w Rydzc przcbywali

przedstawiciole Finlandii — Waleniits. Rolander i Malnibcrg oraz Lauritz

z Fstonii. Finowie oficjalnie przybyli rzekonio w coin odsloni^cia pomnika
poleglych pod Ryga, fitiskicb zolnierzy.

Nicpokdj w Oddziale II wywolywaty informacje ntrzymywane od in-

nycli sluzb wywiadowczycli operujacvcli 11a tcrenie patistw baltyckich. Po-
twierdzaly one aktywnosc Nictniec w tym rejonie, o klorcj nic zawsze infor-

mowali sojusznicy. Wywiad niemiecki, wspdlpracujacy scisle z we/gierskim

Sztabcm Gencralnym, korzystal z daleko idacej pomocy kolejnych attaches
wojskowych tego paiistwa w Rydzc. Hr-fWa.t „Wsdind" dysponowal infor-

macjami swiadczarymi o wspdlpraey z wywiadeni nir-micckim Taroczy'ego
i mjr. G. dc Lany'ego. Obydwaj spocjalizowali sic, w prowadzeniu wywiadu
przeciwko Zwir^zkowi Sowieckicmu. General Taroczy przebywal do lutego

1029 r. w Tallin ie, wspdlpracujac scisle z N'iemcami.
. \V zamian za wiado-

mosci o R.osji przckazywal itn dane dotyczace tn.in. Polski. Wedlug oceny
pptk. Kary nie by I on „agen(eni niemieckiiu w ordynarnyni znaczeniu tego
slowa", ponicwaz sam wystapil z inicjatywa przekazywania materialow in-

spiracyjnych przygolowanych przez II Oddzial. Jcdnakze szof Oddzialu II,

ptk Pclczyriski, nie podziclal tych opinii i zalecal ostrozno.se w kontaktach
z naslc;pc;i Taroczy'ego majorem do Lany'ym 15

.

Oddzial II ze wzmozona aktywnoscia. sledzil sylnarjc. 11a tcrenie Lotwy
i Estouii. Poza nasilajaca, sie, penctracja. ze strony iiinych sluzb wywiadow-
czycli oficerowic Referatu „Wscliod" obscrwowali iransporty o znaczeniu
slratcgicznyrn kierowane do wschodniego sasiada. Slalytn zadattiem pla-

cdwek funkcjonuja,cych na tcrenie obu paristw bylo st.ndiowanic tranzytu
odbywaja^cego siq przez f,otwc, i Estoni^. Zadanic to okazalo sic; nierealne do
wykonania, ]>oniewaz lylko 11a tcrenie Lotwy bylo dwanasrio punktdw prze-

prawowych, a utizymanie tylti agentdw przekraczalo mozliwosci finansowe
miejscowycli placowck wywiadowczyeb. Z rcwpoziiania.pplk. Kary wynikalo,
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iz glowne transporty wojskowc kierowanc byly droga. morska, przoz Leningrad

i Odessa, dlatego z wykonania tcgo zadania ostatecznie zrezygnowano. Sle-

dzonojcdyiiie dokumentacje. przewozow^otrzymywana od wladz lotcwskich

i cs ton ski ch.

Na pocza.tku lat trzydzicstych najlcpiej ukladaly si? stosmiki z wywia-.

dem firiskim. Oddzial II zabiegal o zaciesnienie dose luznyrh dotychczas

kontaktow z Finami. W koiku marca 1930 r. kpt. dypl. Marian Chodacki,

attache wojskowy w Ilelsingforsie, przedstawil plk. Walcninsowi, szefowi

firiskiego Sztabu Generalnego, propozyeje; nowego poroziimienia w sprawie

wspdlpracy wywiadowczej przeciwko Hosji Sowieckiej. Polacy wnioskowali,

a by w miejsce trwaja,cej od kilku lat wymiany tzw. siirowyrli materialow

in formacyjnyr.il o ZSRS, rozpocza/ organizowanic konferencji, ktore mialy

odbywac si<; co szesc mirsiQfy. Zamirrzano zachowar tajny character spo-

tkaii oraz ograniczyc si? w iidostcpnianin danycb do wlasnych instytucji

wojskowych.

\V polowie lat trzydzicstych ozywily sic kontnkly z wywiadem eston-

skim. Po trzyietniej przerwie od 17 do 29 sierpnia 1935 r., odbyla si<;

w Tallinie konferencja micdzysztabowa. Dclegacji polskicj przcwodniczyl

pplk dypl. Jozef Englicht, zast^pca szefa Oddziahi II. Najwazniejszym wy-

darzeniem bylo spotkanio z szc-fcm estoiiskicgo Oddziahi II, plk. Ryszardem

Maasingiem, oraz wyniiana danyrli ewidcncyjnycli dotyczanxh Zwiazku So-

wicrkicgo. Puikownik Maasing zdementowat inforiiiarjc o wizycie lotniczej

misji sowieckiej w Kownie. Potwierdzil natomiast obecno.se attache wojsko-

wego ZSRS w tym micscie i dokonanie lustracji kilkn lotjiisk litewskich.

Znany byl rowniez fa.kt zakiipn dwudzicstii rztererli dzial sowieckich przez

Litwinow, ale wywiad estoiiski wyklnczal mozliwosc skladowania sprze^u

wojskowego Rosji na Litwie16 .

Podczas konferencji Oddzial II sztabu estoiiskicgo przedstawil szczego-

lowe 0. de B. Armii Czerwoncj. Obejmowalo ono dwadziescia dwa korpusy

picclioty i osiemdziesia.t siedem dywizji picchoty. Po porownaniii z danymi

polskicgo Oddziahi II stwierdzono pewnc rozbieznosri. Dotyczyly one mie,-

dzy innvmi 70 Dywizji Picchoty w Knjbyszewie i 1 Cruziiiskiej Dywizji Pie-

clioty w Kutaise, ktorych Estoiiczycy nie njawnili. Roznicc wystcpowaty row-

niez w klasyfikacji poszczegolnycli jednostek Armii Czenvonej. Dwie dywizje

pieclioty, 32 i 3-1, od koika 1934 r. znajdowaly sie jnz na Dalckim Wschodzie.

a nie na tercnie MWO.jak twierdzil estoiiski II Oddzial. Odniicnnie przed-

stawiono takze organizacjC; sztabow wielkicli jednostrk. Oddzialy III Lq.cz-

nosci i IV Wywiadowczy zdaniem polskicgo wywiadu byly tworzone tylko

w okresie cwirzeri i manewrow. Estotirzycy nwazali. ze byly stalymi komor-

kami organizacyjnymi. Dokonano wymiany szczegolowyrb danych o orga-

nizacji naczelnych wladz Armii Czerwonej i stanie rozbndowy kolejnictwa

Rosji Sowieckiej 17
.

Wedhig oceny pplk Englichta wywiad estoiiski pracowal wowczas rzetel-

nie pomimo szrznplej obsady kadrowcj i malego bndzrtn. Podczas konferen-

cji iislalono term in nastQpnego spolkania na drng;\ potowe griidnia 1935 r.
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Strona estoiiska wyrazita zgode na odbywattie regnlarnych konforencji w od-

st^pach potrocznych 18
.

W okresic poprzedzajucym wybncli wojny estoiiski wywiad dawal do-

wody lojalnej wspotpracy. 19 II 1938 r. olircrowie Samodziclncgo Rcfcrat

„Rosja", mjr dypl. Wiodzimiorz Mizgicr-Chojtiacki oraz por. Olgicrd Cumft,

wyjochali do Tallina w zwia.zkii z otrzymana; wiadomoscia, o wyladowaniu

dwoch zbieglych pilotow sowieckich.

Przcdstawiciele estoriskicgo Oddzialn II nijr Krystian i pplk Wilmy
umozliwili im przeprowadzetlie szczegolowycli przoslnchaii zbiegow. Oka-

zalo sie, zc byli to Wladimir Urciszcwskij i Nikolaj Gnriow, nalezary do

aeroklnbu „Spartak" w micjscowosci Lnga. Samolot typii U2 byl fabrycz-

nie nowy, przygotowany do pokazow w dnin swigta lottiictwa sowieckicgo.

Obaj ]>iloci c-liQtiiic odpowiadali tin zadawanc pytania. Szrzcgolowo opisali

przcbicg ucicrzki. Oswiadczyli, zc nio clicsj nigdy wracac do ZSRS, wola^

wyjrcliac do Hiszpanti lub Cliin, aby licznstnirzyr w wojnic. Stwierdzili, iz

w poblizu granicy sowiocko-lotcwskiej zoslali ostrzolani przrz wlastiaj artylc-

ric. przcciwlotnicza... Godzine- po icli wyladowanin wladzc sowirckie zwrocily

sic. o wydanio pilotow, ktorzy znalczli sic rzckomo „przez pomylke" na tere-

nie Estonii.

Podczas przeshicliari ofircrowie z RcTcratn „Rosja" nzyskali wiele war-

tosciowych danycli o dyslokacji jednostok Intniczyrli w rcjonio Leningradu,

z mvzglcdnionipm liczby i rodzajow samololdw, sprzctn tedinirznego, funk-

cjonowaiiia szkol lotniczych. Przckazali pnnadto danro sowicrkim przcmysle

lotniczym, obronie plot,, a lakze o zamvazonydi przcsnnicciarli jcdnostck Ar-

mii Czcrwoncj. Wsrod informacji iizyskanyrli podczas kilkndniowycli prze-

slnrliaii znalazly si*; nawct wiadomosci o lotnictwio na Dalnkim Wschodzie,

a takzeogolnc wiadotnosci polityczne i gospodarczc. Obaj zbirgowie wskazali

dzicsiec osob sposrdd oficcrow Arniii Czcrwoncj Inb prarownikow przcmyslu

zbrojcniowcgo, z kloryini mozna bylo nawinzar. ponl'ny kontakt. 19
.

b. Wspdlpraca z wywiadem rumuriskim

Oddzial II duzo wczesniej niz wywiady paristw baltyckith dostrzegl

pofrzcbt; nawiazania wspolpracy z Riiinnnia,. Juz podrzas wojny polsko-

-sowicrkiej na tercnic Bcsarabii utworzono. za zgoda, nimiiiiskicgo Sztabu

Gcncralnego, slala^ placowk? wywiadowrza. Korzystala on a z pomocy sia-

tck konspiraryjnych POW fuiikcjoimj^ryrh na zaplrrzu front n wscliodnicgo.

Zlokalizowana byla w K'iszyniowie, a. kirrowana. byla przcz por. .Icrzcgo La-

cliowitkiego-Czccliowicza. Dostarczaia rownioz inlbnnacjc z tcrenn polud-

niowo-zatliodnioj Rosji.

Po zawarciu ukladn polilycznego i konwencji vvojskowoj z Rumunia^

(3 Til 1921 r. ) kontakly obn wywiaddw zarzcly stopniowo nabicrac nowego

ksztaltn. Oddzial II spodziewal sic; daloko ida.ccj ]>omory w organizowaniu
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wywiadu przociwko Rosji Sowicckicj, jednak likwidacja placowki w Kiszy-

niowic oraz odwoianic jcj kicrownika i personclu nie wskazywaty na szybkie

zacicsnienie kontaktow. VV lej sytnacji wide zalczaln od umicjctncj pracy

kolcjnych attaches wojskowycli w Bukarc-szcic.

Tymczasom wiadomosci naptywaja.cc z Rukarcsztu wskazywaly na podej-

mowanie przcz Rumunow nieoczekiwanyc h inicjatyw politycznych. \V korku

1922 r. attache wojskowy w Bnkareszcie, kpt. Witolcl Wieloglowski, zostal

poiiiformowany przcz Oddziat IT, iz w sicrpniii tego roku w Wcronie zawarto

prawdopodobnie konwencje. miedzy sztabami bawarskim i wegierskim20 .

W gnidniu 1922 r. wywiad runwriski stwirrdzil przyslapicnie do tcgo po-

rozumienia rzadu wloskicgo. Mial o lym swiadczyc ndziat armii wloskiej

w pomocy wojskowej dla Wegier, zwlaszcza przy liudowic hazy polozonej

na zarhod od Plattcnsre. Potwierdzcnic lej infonnacji zamierzano uzyskac

zc stroTiy runiuiiskiego wywiadu. W tyin czasie injr Lndwik Morstin, polski

attache w Rzymic, informowal, iz me zdnlal nzyskac zadnyrh inforniacji na

ten loiiiat. Pdznicjszc dane zdobyte przcz mjr. Morstina swiadrzyly o tym,

iz moze dojsc do zblizcnia wtosko-rimiuiiskiogo, gdyz ..Wlosi jak zawszc ro-

bia na dwie rcro z Rumunanii i Wcgrami"'-' 1

. Sliona rmnniiska oficjalnie nio

njawnila eliarakleni porozuniicnia z rzadem wloskim.

Zadania kpt. Wiologlowskicgo w st.olicy R.mnitiiii zostaly zwigkszonc

na poczaiku 1923 r. po likwidacji placowki AW w liiidaposzcie. Otrzymal

on rozkaz zwracania. uwagi na Wcgry i zdobywariic wszelkich wiadomosci

dotyczacycli wcgicrskiej armii i poliiyki zagranicznej i wcwnc.trznej tego

pa listwa.

W stycznin 1923 r. kpt. Wicloglowski przeslal do Warszawy dwie in-

formacje swiadczace o coiaz Icpszydi kotilaktach ze sztabom rumuriskim.

Picrwsza, pocliodza,ca z picrwszej polowy stycztiia. swiadczyla o zakupic

przcz rza.d sowiccki w Niemczcch trzystii lysiecy puddw saietry cliilijskiej

przeznaczoncj do wyrobu matcrialow wybudiowydi; w koiicu stycznia at-

tache wojskowy otrzymal od kontrwywiadn numiri.skiogo wiadomosc o dzia-

lalnosci szpiegowskicj nicjakicgo Lapinskicgo, pracowntka przedstawiciel-

stwa. ZSRS w Rcrlinie. Uuiiniiiski Oddzial 11 dysprniowal potwierdzonymi

danymi o jego wywiadowczyrh zainlcrosowaniach; ponadto poinformowal

strone polska^ o jego czcjstycli wyjazdarh do Polski. Lapiriski poshigiwal

sic. paszportem polskim na uazwisko Wtadyslawa Lcwickiego, Wyrazna po-

prawa w stosunkach z rumnriskim wywiadem sklonita pplk, Mieczyslawa

Sciczyriskicgo. szefa Wydzialii Wywiadowczego, do zlecrnia kpt. Wieloglow-

skiemu nowyrli zadari. Mial on dazyc do rozszcrzenia ws pot p racy wywiadow-

rzoj przcciwko Zwiazkowi Sowicckicinir 3
.

Nalezy podkreslic, zc na poczat.ku 1923 r. na teicnie Rnmiinii funkejo^

nowaly juz dwie polskie placowki wywiadowczc. Dzialalnosc icli bylajednak

malo wydajna, dlatego pplk Sriczyriski potccil kpt. Wiclnglowskiemu zbadac

mozliwosci przesuni<;cia. ich na teten Ukrainy. Icli zadanie polegac iniato na

obscrwacji wojsk Charkowskiego Okrcgii Wojskowego.
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Wizyta pplk. Sciezyriskjcgo w Biikarcszcie wiosna 192U r. i rozmowy

7. kicrownictwcm nimin'iskiego wywiacln iilatwily pdzniejszp zblizcnic. Do
Warszawy nadal doricraty niopokoja.ro inform acje wskaziijare na niezbyt lo-

jalna, wspolpracQ Riimiinow, dlatcgo w Refcrarie „Wscli6d" rozwazano moz-

liwosc wyslania do Biikarosztu oficera dzialaja,cego pod przykrywka. firmy

handlowej, aby rozpoznac rzeczywiste zamiary sqjiisznika. Waznym wyda-

rzenicm w kwietiiin 192-1 r. byla wizyta w naszoj stoliry ptk. Florescu,

szefa Oddzialu Oporacyjno-Wywiadowczego nimmiskicgo Sztabu General-

nego. Dwa miesia.ce wczcsniej zatwierdzil on piotokol dotyczacy polsko-ru-

miinskiej wspolpracy wywiadowczcj. Poroziiniioitic- to przewidywalo bndow<;

wspolnych siafok wywiadowczych w ZSH.S. a takze przygotowanic planu

wspoldzialania na wypadck wojny,

Sprawa wspoldzialania wywiadowczego w kicrnnkii wscliodnim coraz

czqsciej stawala sic, przodmiotcm dwnstronnycli rozrneiw. Jnz w koricu 1923 r.

Sckcja V Sztabit Genoralne.go za.proponowala polskicmii AW w Biikarcszcie

ntworzcnie mioszancj placdwki wywiadowczcj w Olalea-Alba, w okolicy

Akcrmanu. Riimtini przedstawili szczcgolowe nzasadnionie tcj propozycji.

Akorman byl polozony blisko Odcssy. waznego rosyjskiego osrodka wojsko-

wogo, w ktdrym byly zlokalizowane lirzne instytucjc, sztaby i zaklady pro-

dukiija.ce na potrzeby wojska, dlatcgo spodziowano sic ulatwicnia w organi-

zowanin wywiadii, Za zlokalizowaniem placdwki w Akmnanie przemawialy

rdwrtioz dogodnc waruiiki w przekmrzanin Dnicslrii.

Proponowana przez strong polskn. lokalizacja plncowki w Kiszyniowic

spotkata sic; zc sprzeciwcm ze stroiiy przedstawicieli wywiadii riimniiskiego.

W mioscie tym byly skonccntrowanc licznc dowodztwa rnmtiriskie, ich s^-

siodztwo moglo ograniczyc swobodg dziatania przedslawirirla polskicgo wy-

wiadii. W Kiszyniowie istniala jnz ponadlo placowka. wywiadii francuskiego,

ktora przekazywala Riimnnom lojalnic informacjc zdobywanc na terenie

Zwia.zku Sowieckiego.

Analizuja,c poglady Riimiinow, ?njr Wit old Morawski. ciwczcsny attache

wojskowy w Bukareszcic, doszedl do wnioskii, ze rozwiazanie lo tnoze bye

korzystne. [stnienie lakiej placowki z jodnoj slrony zapownialo rozszcrzonic

wywiadii tia Rosjq, a z drugioj stanowilo iixn]>cliiir >

iii'* rozpoznania podej-

mowanego przez wadliwie fmikcjoniijncy wywiad rntnnriski.

Po kolejiiyrh pcrtraktaarjach Riiiinini wyrazili zgode. by kicrowtiictwo

placdwki obja.1 oficer polskicgo wywiadii, pod wariinkieni jednak, iz beda. mo-

gli kontrolowac agenlow przysylanyrli przoz polski II Oddzinl. 'lakic rozwiq.-

zanic nie byto korzysttic, ale (ponicwaz rrkrntncjn . agfiilow na miejscu byla

tnidna) strona polska wyrazila na to zgodc. Powod^in triidnosci bylo duze

nasilonie przcinytnictwa wzdlnz caloj granicy niiiniiisko-sowicckiej, ktorena-

stapilo po urcgnlowaniii stosnnkow nii^d/.y obu paiist wami. Wczcsniej prze-

myt byl jedynic przywilcjcm agonlow czcrpia.cycli jednorzesnic korzysci ze

wspolpracy z wywiadem. W zaistnialcj sylnacji znalr>xiciiic osob rliQtnycli

do wspolpracy wywiadowczcj bylo nicinal nii'mozliwo.
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Wraz z zaciesnianiem sic; kontaklow z rurmiiiskim 6 Oddzialcm coraz

lopirj rozwijata sie, wspolpraca mic,dzy polska. policja. polityczna, a Sigurancq

(odpowiednik rumuriski policji politycznc-j). Obejinowala wymiane, wszel-

kicii iiiformacji o osobacli podejrzanych o dzialalnosc wywrotow^ i antypari-

stwowa,, a takze o zamierzeniach politycznycli ZSRS i III Mie/lzynarodowki

wohcc Polski i Rumunii. Wspolpraca dotyczyla nawc-t wydawania specjal-

nych legitymacji agentom obu stron zajrmijacym sic. slcdzeniem podejrza-

nych osob poza wtasnym krajem. Korzystny rozwoj wspolpracy policji poli-

tycznych obu paristw byl w dnzym stopnin zashigajnspektora Mariana Swol-

kienia, tworcy polskiej defensywy. We wrzosniu 192-1 r. zostal on zaproszony

na polsko-rumurisk^ konfc-rencje. w sprawic zwalczania rucliii komunistycz-

ncgo. Wydzial Wschodni Departamcntii Politycznogo MSZ nznal to wyda-
rzenie za niezwykle wazne i zaproponowal owczesnemit szcfowi Oddzialu II,

plk. Michalowi Bajerowi, wyslauie przy okazji oficera wywiadu wojskowego,

co mialo umozliwic osiagniecic calkowitego porozninieiiia w sprawach b^da.-

cych przedmiotem konfcrencji.

Wspdldzialanie w dziedzinie wywiadowczej, mitnoobopoluej checi poro-

zumicma, napotykalo wciai naprzeszkody. W styczniu 192'1 r. nowy attache

wojskowy w Bukareszcie, mjr Morawski iuformowal centra]? o stosunku Ru-
munow do podpisania konwencji wojskowej z Polska. Powolnjac sie. mie,dzy

innymi na rozmowy z plk. Florescu, szcTrni Shizby Operacyjno-Wywiadow-
czcj. kldry byl przedstawicielfim riimiinskicgo sztabu podczas pertraktacji

wojskowycli z Polsk^, przedstawit niezbyt. korzystny sylnacjf. Rzail niniuri-

ski itic tylko iiie zamic-rzal „zrazac bolszrwikow" przcz pertraktacjc z na-

szym paristwom, ale iiie odczuwal potrzcbv, aby doprowadzic do zblizenia

7, Polska;23 . Major Morawski twierdzil, /.<* w nirnuriskirli krcgach wojskowych

patiowalo przeswiadczc-nie, iz nalezy rozwiazywac sprawy sporne w ramach
dwustronnycli Tiegocjacji i daiyc do wytworzcniadobrycli stosunkowz Rosja^.

Stanowisko to nic wptynejo jednak na rozhtziiienic wspolpracy wywia-

dowczej. Wcdlug oceny Binra Scislcj Rady Wojennej, analizujacej calo-

ksztalt wspdklzialania Oddzialu II z innymi wywtadami, kontakty z Ru-
mimaini byly ocenionc pozytywnie. W slad za planowanym rozszerzeniem

wspolpracy wywiadowczej zamierzano zaciesnic konlakly wojskowe. Oddzial

Oprracyjny (Ilia) biitra wskazywal na polrzebc; zabc-zpicczcnia ,,styku armii

polskiej z rumiiiiska; i zapewnienia racjonalncj wzajc-mncj wspolpracy". Od-

dzial II mial tak kierowac wspolpraca;, aby iiie tylko ..zdobywac informacje

o Rosji, ale rowniez oddzialywac na sztab nnminski w cnlu nksztaltowania

odpowiedniego stosunkn do sit zbrojnych logo paiistwa" 2 '1

.

Za niedopnszczalnc uznano nadmiornc wykazywanir zagrozonia ze stro-

ny Rosji (straszenie), poniewaz moglo to doprowadzic <lo rczygnacji Rumu-
now z „ofensywnego njmowania zagadnirnin oweiitiialnrj wojtiy z Rosjaj".

Wytyczne Oddzialu Operacyjnego byly istotnc dla pracy Oddzialu II,

poniewaz okreslaty za.sadnicze oceny i intcrprctacj^ sil wscbodtiiego sasiada,

Wskazywaly rowniez na najbardziej korzyshia. wersj? takicli occn, a takze ar-

gmnrnly, jakicli nalezalo iizyc podczas naiad niigdzyszlabowyrb. Oddzial II

1!)0



otrzymal rowniez opinio odnosnic liipotez opera ryjiiycli przcdstawionych

przez Rumunow. Sztab rumuiiski bral pod uwage mozliwosc rownoczesncgo

ataku rosyjskirgo na zcwn<;trznycli skrzydlacli: przeciw Polsco — na pol-

noc od Prypcci — i przcciw Rnmunii — przcz polndniowsi Hcsarabic. We-
dhig Oddzialu Operacyjtiego Sztabn Gciieralnego liipolczy tcj nie nalezalo

traktowac jako prawdopodobttej, nalomiasl, jej zalozcnia Oddzial II mia!

wykorzystac do aktywizowania wspolpracy z Rumunami.
Niczaleznie od rozmow micdzy osobami kierujacymi wywiadem ofen-

sywnym w 6b u paristwach podcjmowano slarania o ulozenic wspolpracy
w ramach wywiadu plyLkiego na Rosjc> Wynikalo to z iizgodnteri miedzy

Polska. i Rutnunia. zapoczaXkowanych wizyta, mjr. dypl. Wadawa Jedrzeje-

wicza w Bukareszcie. Ustalono miedzy innymi zasady wspotdzialania mie-

dzy Ekspozyt.ura. nr 5 we Lwowie a sztabcm 8 Dywizji Pieclioty w Czer-

niowcach. Okreslouo wstcpuie wspolne przodpole na tcrenie ZSR.S, na kto-

rym zamierzano podejmowac akcjc wywiadowczc. Major Jcdrzojewic 7, iistali)

z przedslawiciolem wywiadu rumuriskiogo, iz akrjc t.e nio beda, prowadzonc

przy wykorzystaniu agcntdw obu stron, natoiniast wyniicni n\q dossiers in-

formatorow w celu wyeliminowania dwnstronnej dzialalnosci 7. ich strony.

Starajac sie, iinicmozliwic agcntom porozumicwanic sic, wzglcdnie dckonspt-

rowan ic swycli sieci, ustalono, ze przekroczcnie granicy polsko-rumuriskiej

nie wcliodzilo w racliub?. Tylko w wyjatkowych wypadkarli uzasadnionych

przebiegiem operacji, wyrazano zgodQ na przyjmowanic na wlasnym teryto-

rium agentow drugiej strony 25
.

Ustaleniem szczegdlow tej wspolpracy zajaj sic pplk dypl. Adam Aj-

diikiewicz, skierowany do R.inminii 10 V 1924 r. przcz szcfa Oddzialu II,

plk. Rajcra. W rezultacie rozmow 7, szofom Oddzialu II 8 Dywizji Piechoty,

ktore odbyly si? w Czcrniowcach 21 i 25 VII 1921 r., wprowadzono zmiany
do wczcsniejszych uzgodniei't. Ustalono, ze tcrcn objetv wspolnym rozpozna-

nicm mial obcjmowac rcjon: Ploskirow — Zmerynka — Moliyldw — Kamie-
niec Podolski. Ekspozytura nr 5 i Oddzial II 8 DP miniy wymioniac miedzy
sobs\ informacjc w celu zapewnienia weryfikacji danycl) i kontroli wlasnych

sieci.

Pomimo widocznego zblizenia miedzy obu wywiadami i coraz czestszych

dowodow lojalnosci do Oddzialu II docieraly rowniez sygnaly o nieoficjal-

nycli kontaktach strony rumuriskicj z wladzami sowicrkimi. We wrzesniu

1926 r. Referat „Wscliod" otrzymal informac jq, zo w drugiej polowie sierp-

niaszcfruinuriskiej policji politycznej — Christcsc.n wrazz urzednikiem MSZ
przcprawili sic, po kryjonm przcz Dnicstr i pojccliali do Odcssy. W Odessie,

w sicdzibic GPU, odbyla sie konferencja z tidzialpin dclcgacji z Moskwy.
Strona rumiiiiska nie przekazala polskiej zadnych oficjalnycli infonnacji na
ten temat. Wiadomosc ta. nie zostata potwierdzona przez II Oddzial 26

. Nie

zauwazono rowniez zmiany w obustronnycli stosunkarli. Dowodcm tego byla

propozyeja, jak^. otrzymal polski AW w Bukareszcie mjr dypl. Wlodzimierz

Ludwig od plk. Radulcscu na pocza.tku marca 1927 r., iirucliomienia stacji

goniometrycznej w Konstancy. Radulesc\i projionowal, aby przedsi^wzi^cie
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to w oficjalncj korespondencji bylo traktowanc jako inicjatywa strony pol-

skicj. Spodzicwa) si?, ze Oddzial II dostarczy nie tylko aparatnre., ale takze

wykwalifikowany personePr
.

Wydarzcniom, ktore zacliwialo polsko-nitniinska. wspolpraca wywiadow-

cza., byla akcja podjeta przez Siguranr.f wobcc Eugoninsza Szadnrskiego, kie-

rownika placowki wywiadowczej „Szpcracz" w Kiszyniowie. 10 XI 1928 r. ru-

rrmriska policja politycztia dokonala, rzckotiio przez pomylke, rewizji w jego

mieszkaniu, ujawniajac kompromitiija^c dokumenty, majaceswiadczyc ojego

wspolpracy z wywiadcm sowieckim. Zdaniem Kntruinow Szadurski mial

przckazywac Rosjanom informacje o icli wywiaclowracli pracnjacych na te-

renie Zwiazkii Sowieckiego. Wcdlug szefa Siynmncy, insp. gen. Hasurescu,

kilka osob z tego powodn rozstrzelano. Szadmski ocenil akcje Sigurancy

jako prowokacje. spowodowatifi prawdopodobnie zaknlisowymi intrygami by-

lego kirrownika „Szperacza'\ por. Mariana Piotrowskiego. Itasnrescti przed-

stawil rewizje. n Szadnrskiego jako przypadck. Agctici SiytiTtmcy micli rze-

komo przeprowadzic rewizje, u bylego pulkownika armii rosyjskiej, Szara-

kowa, a przez pomylke trafill do micszkania Szadnrskiego"'8 .

Blizszaanaliza tego wydarzenia, dokonanana micjscu przez kpt. Jerzego

Krzymowskiegoz Oddzialu II, niepotwicrdztlaopinii Rumunow, Podczasre-

wizji zabezpieczono miedzy innymi trzydzicsci przepnstek na przekroczenie

granicy rumuiisko-sowicckiej in bianco, wystawionych przez rnmuriski Sztab

Generality, fotografi? bylego agenta runiiii'iskiego, rozstrzclanego przez Ro-

sjan, oraz zdjccia pogranicza po stronic Zwiazku Sowieckiego. Materiaty tc

swiadczyly raczcj o powiazaniach Szadnrskiego z rnminiskim niz sowieckim

wywiadcm. Rowniez mjr Tudosiu, szef Centrali Informacyjnej „B" w Ki-

szyniowie, po zbadanin tcj sprawy uznal, ze- rewizja i zabranie dokumentow

agrnta wywiadn polskicgo bez poroziimienia z nimntiskiin Oddziatem II bylo

powaznym naruszeniem obowiazujacycli zasad wsprildzialania. W dodatku

SigtH-anca byla zorientowana, ze oficerowie Oddzialu II prowadza. dzialal-

nosc przeciwko Rosji, wykorzystujac „przykrywke." wywiadu nimuriskiego.

Sprawa ta zakoriczyla sit; odwotanicm Szadnrskiego do krajii i przekazaniem

do dyspozyeji Ekspozytnry nr 5 we Lwowie29
.

Rnmuni, pomimo prowadzenia niozbyt jednoznacznej polityki w stosun-

kach z polskim wywiadcm, uie zamierzali jednak zenvac wspolpracy. Jednym

z powodow by I notowaiiy wzrost aktywnosci wywiadu sowicckicgo na ich te-

renie. W pazdziernikn 1930 r. kontrwywiad rumm'iski njawnil rozbudowana.

sialkc; wywiadowcza. dziatajaca, w wojsku i itistytncjach cywiinych. Areszto-

wano ponad sto osdb, ktoiym udowodniono przekazywanie informacji woj-

skowycli, polilyczivycli i ckonomicznycb Rosjanom. Siatka, kiorowal inzynier

pocliodzenia niemieckiego, dysponujacy znacznym runduszem przekazywa-

nym mu przez sowieck^ placowk? wywiadowcza w Wiodnin. Oddzial II otrzy-

mal szczegolowe sprawozdanie o dzialalnosci tej sialki oraz podjaj przedsi?-

wzi^cia wspieraja.ee rtnnnriski kontrwywiad30
.

Spory wplyw na przebieg wspolpracy wywiadowczcj miaiy stosunki pa-

mtjace w polskich przedstawicielstwacli w Bukareszcic. Podobnic jak w przy-
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padktt placdwck dyplomatycznych HP na tcrcnic Zwiazku Sowicckiego per-

soncl w stolicy Rumtinii skladal sic; 7. wielu przypadkowycli osdb, ktdrych

zycic towarzyskie i podcjrzane powiazania przynosily straty polityczne oraz

ittatwiaty dokonywanie wcrbunku przoz wywiad sowior.ki.

W polowic 1931 r. w posclslwie i konsidacic RP ujawniona zostalaafera,

swiadczaca o rozleglych powiazaniacli kilku osdb, micdzy innymi z agentura,

GPU. Kilkanascie z nirti pozostawalo w podcjrzanych slosunkarli z pracow-

nikami Towarzystwa Akcyjnego „Romana Arricano", kontrolowanego przez

wywiad sowiccki. Glownymi postaciami tcj afcry byli — wirekonsul, Jaro-

slaw Ltiba, i jcgo zona Zofia.

W tym czasie poslcm RP w Bnkarcszcic byl Jan Szombck, klory we-

dlug ocen Oddzialu II niewlasciwie wypelnial swc obowiazki, dbaja.c jedy-

nie o swqje prywatne sprawy i rozwdj karicry. Zasicg tej sprawy, w miar? jej

rozpracowywania, zaczaj przybierac nippokoja.ce rozmiary. diatogo ostatecz-

nym jcj wyjasnicnicm na iniejscu zajaj sic, pov. Jerzv Niezbrzycki z Rcferatu

„Wschdd" 31
.

W pierwszcj doppszy wyslanej do centrali 10 VI 1031 r. informowat: „sto-

sunki w tutejszym posclstwie okropnc. Atmosfeva pizcsiaknifta . erotyzmem,

domiiHije liomosekualizm32 . W rezullacic podJQlycli przedsicwziec potwier-

dzono kontakty Luby 7. Maria Szwarz, nicwatpliwa. agonlka GPU. Poniewaz

nip zdolano zgromadzic wystarczaja.cycli dowoddw jcj szpiegowskiej dzialal-

nosci miejscowe organa bezpieczeiistwa arcsztowaly lylko kilku Rumunow,
a na wniosek Oddzialu II MSZ odwolano wiekszosc polskicgo personclu, co

posrednio przyczynilo si<; do przerwania. tcj afcry.

Dalsze dzialania, podJQte przez kpt, dypi. Jana Dorerkicgo, pomocnika

attache w Bukareszcie, wskazywaly na istiiienie na tcrcnic Rumunii siatki

szpicgowskiej o skomplikowanych powiazaniacli personalnycli. Znacznej po-

mocy w ujawnieniu tcj afery udziclil student prawa uniwersytc-tu bukare-

sztcriskiego Ilenryk Bnrszetein. Przokaznl on rowntcz informacje o zaintere-

sowaniach wywiadu sowicckiego i niemieckiego podrdza, marszalka Pilsud-

skicgo do Egiptu33 '

Sprawa, w ktora. zamieszani byli pracownicy polskicgo przedstawiciel-

stwa. miala odgalezienia prowadzacc do Paryza, Oddziat II. wspdlnic z ru-

munskim wywiadcm i Sitpimncq, kontynuowal jcj inzpracowanic w nast^p-

nych miesiaxacli. Wymiana informacji i wspdlpraca Icclmiczna w podobnych

sprawacli byly czQscia.. polsko-rumtiriskiego potozumionia. wywiadowczcgo.

\V polowic lat trzydziestych w Oddziale II prowadzono intensywne prace

studyjne, analizujac sytuacJQ na wscliodzic i zacliodzie Polski. Stan sto-

siinkdw z Rumiinami mial w tycli analizacli waznc miejsre. 28 X 1936 r.

szcf Oddzialu II, plk Pclczynski, inforimija,cszci'a Oddzialu III Operacyj-

nego Sztabu Gldwncgo o aktualnyni stanic polsko-riminnskinj wspolpracy

wywiadowczcj, przedstawif zasady wytniany informarji oraz wspoldzialania

w zakresie kontrwywia<lu i radiowywiadu.

Wymiana informacji obejmowaia caioksztalt zagadnicri zwia.zanych

z przygotowa.niami ZSRS do wojny. zc szrzcgdlnym iiwzgl^cliiicnictn sytuacji
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„scislc wojskowej": 0. de B. wszystkidi sil zbrojnyrli, dyslokacji, orgatriza-

cji i wyposazenia, prac fortyfikacyjnych (wykonanych, w trakcic realizacji

i projektowanych), stany ticzebne jednostek, szkolenie kadr, fitnkcjonowanie

transportu.

Wspolpraca w tym zakresie miala na rehi wymiane. opinii o kierunkach

rozwoju Sil Zbrojnych ZSRS na Udzie, na morzn i w powictrzu, a takze

na temat ogolnych warunkow i mozliwosci mobilizacyjnycli. W rezultacic

uzgodnieri mi<;dzy Oddziafem III i Oddzialem II Szlabn Glownego posta-

nowiono, ze dalsza wymiana informacji z Rnmunami miala dotyczyc zmian

w organizacji i dyslokacji jcdnostek RKKA, wymiany opinii na temat wy-

szkolenia i wartosci moralnej Armii Czcrwonej oraz danycli o rozbudowie

fortyfikacji na poludnie od Prypeci i stanic floty rzarnomorskiej Zwiazku

Sowicckiego. Ustalono. ze podobny zakres bedzie mial plan pozyskiwama

wiadomosci Oddziatu II w latach l!)'i7-193S.

Na poczatku lipca 1037 r. do Bnkaresztu ndata sie. delegacja, ktorej

przcwodniczyl szef Sztabu Glownego, gen. bryg. Wartaw Stachiowicz. Przy-

gotowaniem wizyty zajmowal si? przede wszystkim II Oddzial. Czlonkami

delegacji byli: pplk dypl. Jozef Jaklicz. szef Oddzialu III: pptk Edward

Nfetze z KORP; pplk dvpl. Boleslaw Piknsa z Binra Przemyshi Wojennego;

pplk dvpl. Jozrf Lukomski, szef lacznosci Sztabu Glownego; mjr dypl. Win-

centy Bakiewic.z, szef Samodzielnego Roreratu ^osja" Binra Studiow Od-

dziain II, mjr dypl. Antoni Grndziriski z Oddzialu III; mjr dypl. Leon Nowo-

silski, rtm. Konstanty Horocli, oficer ordynansowy szefa Sztabu Glownego,

i rtm. dypl. Wladysiaw Dziewanowski /, Wyzszej Szkoly Wojennej. Sklad

delegacji swiadczyi o tym, iz podejmowano wide zagadnieii w rozmowach

z Rnmunami. Miala rowniez miejsce wymiana danyrli ewidencyjnych doty-

cz^cych Zwia_zku Sowicckiego.

Wspolpraca z Rntnnnami w zakresie wywiadn zaczepnego i kontrwy-

wiadn obejmowataosobiste kontakty przedstawicieli central wywiadowczych

obn sztabow oraz kierownikow tzw: ekspozyt.nr stycznycli we Lwowie i Czer-

mowcacli. Kontakty te dotyczyly gldwnie likwidacji nfer majacych zwiazek

z jednym badz drugim paristwem.

Binro Szyfrow Oddzial u II nie bylo zainteresowane blizszfi wspolpraca.

z Rumnnami, ktorzy nie mogli dordwnac osiagnienami stronie polskiej, dla-

tego wspolpraca radiowywiadowcza polegala na wymianie snrowego mate-

riatu nzyskanego w drodze podslucbn. Pnlkownik Pctrzyriski podkreslal, iz

„zadnego rozszerzenia zakresu tej wspdlprary z naszej strony przewidywac

nie nalezy" 34
.

Szef Oddzialu IT wyrazit poglad, ze najwaznicjsze informacje muszq.

byr wymieniane na konferencjacli, ktdre powinny odbywac sic co pol roku

w Warszawie Inb Bukareszcie. w zwiazkn z rzym zorganizowano kolejna.. kori-

ferencje;. Jej program przygotowali Rnmimi. Ta forma wspolpracy zostala

przerwana w stycznin 1937 r.

Oddzial IT zbieral rowniez informa<je o Huiminii, niezlx;dne do oceny

jej potencjalu wojennego, zalozeri polityki zagraiiicznej i lojalnosci jako so-
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jusznika. W polowie stycznia 1938 r. nzyskano iiiformacjc o transporcie
wojskowym zawieraja.cym brori i amttnicje zakupione w Nicmczech przez
ritrmiriskie Mrnisterstwo Spraw Wojskowych. Na poczatku niaja 1938 r. at-

taclic wojskowy w Bukareszde, pp)k clypl. Tadeusz Zakrzewski, przekazal
iiiformacJQ swiadcza.ca o istiiirniu poufnydi kontaktow micdzy najblizszymi
wspolpracownikami krola Karola a rza.dem sowierkim. Krol rnmuriski dys-
ponowal grupa, osob zajmujarych si? posztikiwaniom wiadomosci i podej-
mnj^cycli potifne pertraktacje ze strona. sowierka... Organizacja t^ kierowal
Alcksandcr Morozow, natomiast la^znikicm z rnrmii'iskim Oddzialem II byl
rnjr Tcodorescu. Z informacji tizyskanej przcz plk. Zakrzewskicgo wynikalo,
ze Morozow 9 II 1938 r. przeprawi} sic przez Dnicpr i w miejscowosci Ryra-
spol prowadzil rozmowy z przcdstawicidami wywiadu sowicckicgo, prawdo-
podobnie w sprawie zniknier.ia Fiodora Buicnki35 .

Na poczatku 1939 r. Oddziat II wyraznie nasilil prare studyjne rowniez
w odniesieniu do wspolpracy z wywiadciri nimuriskim. Szef Riura Studidw,
plk Ignacy Banach, orzckiwal nowydi iiilbrmacji o sytuacji w ZSRS, zdo-
bywanych przcz Rumunow. .lednakze kotnplcksowa ocena efcktow wspol-
dzialania dokonana w lntym 1939 r. nio zapowiadaia zbyt duzych korzysci
w najblizszym okrcsie. Tylko kilka clementow w dzialalnosei rumnriskiego
wywiadu uznano za pozytywne. Na podsf.awie poiownania przcbicgu kon-
fcrencji, jakie odbyly si? w latach 1936-1 938 stwicidzono wzrost zaintere-
sowaiiia Rumunow sytuacja. w Zwiazku Sowierkim i proby samodziclnego
rozwia,zywania zwia.zanyrli z tytn problemow organ izarvjnydi wlasnego wy-
wiadu.

Przewazaty jednak momenty iicgatywnc. Stwicrdznno, zc opracowania
poszczcgolnydi zagadniori przokazywanych stronic polskicj, nie byly do-
kladne i opieraly si? na spckulacjach, a nie potwicrdzonych danych wywia-
dowczych. Przpkazywane przcz Rumunow wykresy, mapy i sdicmaty byly
starannic przygotowywanc, ale dotyrzyly spraw malo waznydi. Rumutiski
Oddzial II nio uwzgl?dnial tak istotnyrh zagadnieri, jakzmiany organiza-
cyjnc w artylorii, wojskadi pancernych i iol niclwie sowicckim. W dzialc doty-
czarycm uzbrojenia strona rumuriska nie zwracala nwagi na nowe typy dzial
i czolgdw. W ocenach wartosci moralncj wojska nie nwzgl?dniono chociazby
liczebnego zestawienia czystek w Arniii Czcrwonej. razarych przykiadow la-

mania dyscypliny przcz zotnicrzy.

Poiiadto, w trakcio kolcjnych konferencji, stwierdzono, zc rumutiski wy-
wiad poslugiwal si? ])ryniitywtia

J
metod^ posziikiwania i zostawiania wiado-

mosci. Nie znal powszcdniie stosowanrj woboc ZSRS mrtody wykorzystywa-
nia zrodel oftrjaltiych. takich jak prasa i wiadomosci radiowe. Po dokladnej
analizio otrzymanych informacji stwir-rdzono. ze Rmmiiii nie dostarczylt wia-
domosci nowydi i waznydi, natomiast niomal wszyslkie zmiany z dzicdziny
0. dp H. i rozmieszczenia ujawnione przcz strone. polska. byly dla wywiadu
rumuiiskicgo „koiiiplctn^ nowosciq.".

W tej sytuacji stanowisko oddzialu w sprawie organizowania daiszych
konfprcucji bylo jednoznacznio negatywne. Dalsza, wspdlprace. w tej formie
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nzaW.niono od przyjecia przez nimni'iski wywiad metod stosowanych przez

polski II Oddzial i doprowadzenia do wymiany calego malorialu cwidencyj-

ncgo przed konferencjami. Jedynie takic rozwiazanio moglo zapewnid do-

kladna occnc wartosci inlbrmarji doslarczanyrh przez wywiad nimnnski.

\V ccht wprowadzenia w zycie powyzszych zalozeri attarlic wojskowy

w Biikarcszcie otrzymal w lutym 19:49 r. polecenie przrkazania stanowi-

ska. Oddzialii II stronic riiirnniskiej. Jcdnoczcsnie zosl.aly okreslone szcze-

golowe problemy, ktore powiimy bye przedmiotem konfnrenrji przygotowy-

wanej na kwicrieri 1939 r. Oddzial II proponowal, aby wszelkie opracowa-

nia dotyczare dyslokacji si! powietrznych i ladowycii Zwiazkn Sowieckiego

byly przygotowane w formie zeszytow z podaniem: okn;g6w wojskowych,

wszyslkich jednostek Armii Czerwonej do piilkn piechoty, kawalerii, arty-

Inrii', dyomi artvlerii przeeiwlotniczej, brygady zmecbaniznwanej i rzolgow

oraz brygady lotntczej wlaomic 7. oznaczenicm niiejsca postojii. Flota Mo-

rza Czarnego miala bye rownicz przedstawiana w uporzadkowanej formie,

z oznaczeniem typow i'naaw jednostek pl.vwaja.cycl) i icli cliaraktcrystyki oraz

jechioslck bedacych w budowic. Szrzegolowe danc powinny zawierac mfor-

macjp o przygotowaniacli mobilizacyjnyrli w Kijowskim Okregii Wojskowym.

Strona polska przygotowata micdzy innymi jako material przeznaczony na

wymiang mapc; w skali 1:100 000, na ktorej oznaczmio umocnionia w Kijow-

skim Okr^gu Wojskowvm na pohidnie od linii Biala Ccrkiew — Ploskirow

do rzcki Dniestr wlacznie. Szt.ab ruirmiiski niial przygntowac podobna map?

umocnicri nad Dniestrem. Caly material niial bye przygotowany w je,zyku

franeiiskim, a wyiniana materia 16w powinna byta nastapie w Bukareszcie

I lib Warszawie okolo 1 kwictnia WM r.

c. Kontakty z wywiadem francuskim

Poczatki polsko-franeuskicj wspolpracy wywiadowezej siegaly okresu

wojnv polsko-sowiedviej. W latach 1919-1920 na tercnie Polski fuiikcjoiio-

wala Francuska Misja. YVojskowa. Kozwinela ona szemka dziaialnosc woj-

skowa. o charakterze i.iformacyjnym i do.adrzym w zakresie zagadmen ope-

racyjnvrh i taktycznycli. Po wyjezdzie oficorow lYmicnskicli w 1920 r. na

ezeie tiiisji stal gen. Ilenrvs, jego najblizszyiii poinornikiem zosla! szefsztabu

gen. BilloUe. Misja podlegala franriiskieiini Miiiisli'rslwii Wojiiy jednakze

weliodzila rownicz w sklad sxtabu inarsxalka Fcrdinanda locha. W zwia.zku

z tym skladata mekh.i.ki i raporty do obu tyrli iiislytiicji. Misja spclniaia

jed'norzesnie fimkcje ataszatu wojskowegn przy ambasadzie Francji w War-

szawie i w pewnym zakresie podlegabi ambasadorowi. Frtmniskipj Misji Woj-

skowej w Warszawie byly podporzadkowane ataszaly wojskowe ] spccjalm

wyslannicy tia Litwie, F.stonii, Rumiinii i w Gdanskn"5

.

Podstawowvm obowia,zkiem misji hylo informowanic wtadz francuskich

o przebiegn wojiiy polsko-sowieckiej. silo, wyposazemu. wyszkoleniii l morale

przrciwnikow, o przypnszczalnycli plat.arli i mozliwosriacli stron walcz^cych.
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rnformacjc byly przosylanc w formic codzieiitiych depcsz szyfYowanych37 ,

klore zawieraly dane o annii sowicckirj i armiach iimyrli osYiennych paristw

(F^otwa, Estonia, Litwa, Riimimia). Tc. rzesc] redagowal Oddzia] II sztabu

misji. Oanc o armii poiskiej i oreni; sytuacji ogolncj na rroiirie zestawial Od-
dzia! III. Wiadomosci w zdccydowanej wiekszosci pocbodzily z Oddzialu II

NDWP. Uziiprliiia.no jr. danymi dostarrzanyini z innycli wlasnycli zrodct.

Pon a (I to Francuzi przesylali <lo Paryza raporl.y okrcsowo. zawicrajacc prze-

bicg i oceiie, dzialaii na froncie, i raporty spccjaJnc dotycza.ro waznicjszych

wydarzeri lnb zagadiiiori, na przyklad ariyloria, zaopatrzcnic. oraz raporty

scisle tajnc dotytza.cc spraw polityczno-wojskowycli i polskicli zagadnieri

personalnycli. Misja informowala tniarodajnc czyimiki franruskic w sposob
szybki, obicktywny i w miarc, mozliwosci dokladny o przehiegn wojny pol-

sko-sowieekicj.

Dobrzc zapoczatkowana wspolpraca ohu wywiadow w drugicj polo-

wic 1!)21 r. zaczeja szwankowac. Francuzi rozpoczdi wowczas inlcnsywna,

dziataliiosc wywiadowcza, w Eutopic Wscliodniej. skinrowatia przodc- wszy-

stkim przeeiwko Rosji. VV poszukiwaniu zrodol inrnnnacji lamali zasady

wspolpraey sojiiszniczoj. VV lisl.opadzio 1021 r. ofictrowic- Misji Franniskicj,

kpt, Jitniew-Saniecki i kpt. Dcraclio. usilowali przowcrbowac agenta pol-

skicgo wywiadu A. Porgbskiogo w coin iiz.vslca.ni a irirormarji o pracach II

Oddzialu. Na loienic Gorucgo Slaska. w trakcie dzialai'i Miedzysojuszuiczcj

Komisji, dochodzilo do konfliktow niiodzy wywiadanti obn paristw38 .

Pierwsza faza wspolpracy brzposrtvliiio po wnjnic 1020 r. przcbic-

gata w iiiekorzystiicj atmosforzc, wylworzoiioj zalajgicrn micdzy J. Pilsud-

skim agcn. Nicssclcm, szefoin Fianriiskiej Misji Wojskowcj, Po skicrowaniu

mjr. dypl. .lozefa Hcrka. do Paryza w celu objecia rnnkcji attache wojskowego
konlakty wywiadowcze ulcgly poprawir. Nalrzy podkrcslic, iz wspolpraca.

wywiadowcza dotyczyla zarrjwno naszrgo wscliodniogo. jak i zadioduiego

sasiada.

Na poczajkn lat dwudzicstych wyniiana ii)foniiacji micdzy wywiadami
obn paristw odbywala sic takzc za posrcdiiictweru plarowck dyplomatycz-
nycli. Oddzial Polityczny Dopartamenlii Konsufarimgo MSZ (D VII), ak-

tywnic wspdldzialajacy z Oddzialem II, przckazywal waziiicjsze wiadomosci

otrzymywanc ze ziodcl IVancuskicli br-zposrcdnio do contrali polskicgo wy-
wiadu. Nieklore dane byly wczesniej wc-ryfikowaiin przcz polskie placdwki

dyploma-tycziir39 . W polowie 1922 r. naplynolo do MSZ wide informacji do-

tyrzqeych zbtizctiia politycznogo i wojskowogo mi<;dzy Xirnicaini aRosjajSo-

wiocka.. Obscrwowa.no wspieianie Rosji w dzicdzinic iizbiojcnia i wyszkolenia

kadr oficcrskicli. Wc wrzosniii 1022 r. MSZ przcslalo <lo I'osclsl wa RP w Mo-
skwio danc otrzymaiic od Francuzdw dolycza.ee dzialalnosci instrnktorow

nioniic-ckich w 14 Dywizji Pieclioly. Istot.ua inforniacja. potwicrdzona przcz

attache wojskowego w Moskwic, swiadczyla o tym. zc kicrownikicm pod-
refcratu „Francja" w Oddziale III Zavzadu Wywiadu ( Rnzwirdvpr) Sztabu

RKKA, by! major niomicckicgo Sztabu Ceneralncgo U'illicttu Lobkowitz,

byly szcf Wydzialu Opcracyjncgo sztabu XIII Korpusu nioinic-ckiego w Se-
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danic podczas I wojny swiatowej. W Arniii Czerwonej petnil on sluzbe pod

pseudonimem „Streubactr, natomiast swoje. artyknly, drnkowane w wojsko-

wych czasopismach, podpisywal wlasnym tiazwiskiein'
10

.

Francuzi przekazywali rownicz licznc inforniacjc dotyczacc organizacji

i dztalalnosci wywiadii sowieckiego w Europie i dostaw wqjskowych do Rosji.

\V lym okrcsic przewazaly wiadomosci swiadcza.ce o systr-matycznym zacie-

snia'niu wspolpracy wojskowej miedzy Niemcami a Zwiazkicm Sowiockim41 ,

W poiowie 1921 r. dobrze ukladala sie. wspolpraca z wywiadcm fran-

cuskim na tereiiie Fiiilandii. Attache wojskowy w Helsinglbrsie, plk Pozer-

ski, przysylal do Warszawy obszertic raporty dotyczace sytiiacji wojskowej

i politycznej w Rosji Sowieckicj. Nicmal do kazdcgo raportu byty dotaczane

tlnma'czenia opracowaii sporzadzanycli dla Paryza. przez przedstawiciela wy-

wiadii francuskiego w Fiiilandii, kpl,. Waguieia. J ego placowka podlegala.

bczposrednio plk. Gourgaine'owi, szefowi rkspozytiiry prowadzacej wywiad

w paristwach skandynawskicli i battyckicli. Wywiad franruski dyspotiowa

dobrvm rozpoznanieiTi sytiiacji politycznej i gospodarczcj, dlatego oczckiwal

od plk. Pozerskicgo wiadomosci wojskowycli z teienu Rosji Sowicckiej. Na

poczatku lipca. 1921 r. plk Gonrgaine zwrocil sie. zn posredniclwem kpt. Wa-

gTiicrao przeslanie mn wszelkicli informacji oznaczeniii wojskowym. Zapro-

ponowai nawot przekazanie fnnduszit na optacanie wskazanych przez plk. Po-

zerskicgo agentdw polskicgo wywiadii. W liscie do kpl. Waguicra pisal, ze

polski Sztab Gcneralny posiada oryginalnc rozkazy i inne doknmenty z Rosji

Sowicckiej, natomiast podlcglc trni placowki w Rydzc i Rewlii ..nie me daja, .

Z tcgo powodu jego pTzctozeni w Paiyzn mieli inu czynic zarznty. Pulkownik

Pozciski kontvuuowal wspolpracc. z Franctizami. klorzy (podobnie jak pol-

ski wywiad) coraz bavdzicj odczuwali wzrastnjace triidnosri w zdobywaniu

inroniiacji, a takze przy przekraczaniti granicy sowicckiej.

Spornym problemcm, klory sie wylonil w lipcu 102.5 r.. bylo zain-

stalowanie na Icrenie Francji placowki wywiadowczej II Oddzialu. Prze-

szkoda, bylo nieclictnc stanowisko franenskiego Ministerstwa Spraw Wewne.-

trznych (Surcte Generate), icprezenfowancgo przez p. Cliiappe'a. Urzeclnik

ten "wrecz unikal spotkania z naszym attache, plk dypl. .lulinszem Kle-

ebergicm, a przcdsUwicicle fianciiskicgo Sztabu Gcnoralnego, plk Laincy

i gen. P>ineau nie potrafili doprowadzic do ostatccziiych uzgodnieri, dlatego

polski attache proponowal, aby zrezygnowm: z tworzonia placowki, ktora.za.-

mierzano usylnowac na terenie Nadrenii. Kozmowy pmwadzonc z gen. Bi-

ne™ swiadczyly ra.in. o oba.wie strony lYaiicnskiej przed konsckwencjaini

polilvcznyrni wykrycia takiej placowki przez Xicincmv. Z wyjasuicii plk. La-

incva wynikalo', ze polskim wladzom woj.skowym b.lwiej bylo doprowadz.c

do'nlwo'rzenia placowki Deuxime Bnrrm, w Polsce. anixcli Trancuskim zor-

ganizowac polskq, placowkc; nad Sekwaiia^'
1 -.

Stanowisko pplk dypl. L.idwika Hociaiiskiego. z Oddzialu II, w tej spra-

wie swiadczylo o tym. ze polski wywiad nie by) zbytnio zamtercsowany

w nnirhomioniii tej placowki. Wlaiciwic zostala otia zaproponowana w celu
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wycgzckwowania zasady wzajcmnosci. Na tercnie Rzeczypospolitej funkcjo-

nowala bowicm w tym rzasic Trancusfca plaaiwka wywiadowrza kicrowana

przr-z mjr. Deraclic'a. Ekspozytura tej plarowki w Poznanin, kiorowanaprzez

p. Marineau'a, utrzymywala podejrzanc kontakty z osobami prowadzacymi

dzialalnosc szpio.gowska, na rzecz Zwiazkn Sowieckicgo.

Szcf Oddziajn II, po uzgodnieniii z szrTom Sztnbu Gencralnego WP,
zaproponowa! Francuzom rezygnacje, z tworzciiia plarowki w Nadrcnii pod

,

warnnkiem, ze zlikwidowana bedzic plarmvka mjr. DcracheV3
.

Nic brak bylo innycli faktow swiadczacych o pngarszajaccj sic. attnosfe-

rze wspolpracy obii wywiadow. Wprawdzir obie strony sfaraly siq zachowac

kontakty, jednak w korespondencji pojawialy si? dose czesto zlosliwe komen-
tarze, na temat wartosci przekazywaiiych sobie informacji.

Normalizarjc; wspolpracy wywiadowrzcj miala zapownic umowazawarta
w kwiotniu 1!)2fi r. Przowidywala. ona wyniian<; danycli dotyczarych zardwno
Nicniicc, jak i Hosji Sowieckioj. hifonnnrje szczegolnic wazne odnoszare sic

do Nicmiec, Rosji i l.itwy mialy bye przekazywanc niozwlocztiio. Na podsta-

wie tej umowy w ] 027 r. zostala zlikwidowana Fraricnska Misja Wojskowa
w Polsce, ponadto nlworzotio w Bclgradzie pntikl wymiany informacji woj-

skowyrh miedzy obn paiislwami na wypadck wojny.

Jcdnakze wspdlpraca wywiadowrza. w latacli 1027-1932 w zasadzie nie

istniala, jesli nie liczyc sporadycznej wymiany in Torinarji dotyczacych lot-

nictwa niemicrkicgo. Kontakty zoslaly wznowiono w styrznin 1032 r., gdy
stosimki polsko-nicmirrkic itlrgly och(odzoiiin'H .

W nastcpnych latacb stan wspolpracy. oceniany na podstawie warto-

sci itilbrmacji przekazywaiiych przoz obie slroivy, ulegl slopiiiowej poprawie.

Jcdnakze mcidmiki attache wojskowcgo z Paryza swiadczyly o dnzej do-

woltiosci w udostcpniatiiu wiadomosri przoz strong franrnsk^. na przyklad

podczas manewrow w rejonie lotniska Lc Ilonrget (I XI 103-1) polski attache

dysponowal jedynie oficjalnymi datiymi dotyczacyini irli zalnzcn ogolnych,

natomiast nic otrzymal oceny merytoryrziioj przeprowadzonyrli cwiczcri"
16

,

Oficjalna korcspondoncja zawicrata idwniez wiHf dowodow wskazuja.-

cycli na ostroznosc obn stron w rozwijaiiitt wspolpracy. Stnicrc i pogrzeb

Jdzefa Piisudskicgo spowodowala przelozen're kolcjnej wizyty polskicgo szefa

Oddzialu II w Paryzn. Wiebkrotnic byly pizekladaric torminy rc.wizyty

przcdstawicieli wywiadn franenskiego w Warszawic. Po wizyctc w stolicy

Franrji, w czerweu 1935 r. plk. dypl. .lozrfa Fnglirhla. mjr. dypl. Sbbociri-

skiogo i kpt. Switkowskicgo niicli odwirdzir Warszaw*; pplk Maurice Gauche,

plk Ranyx i kpt. Loriot.

W listopadzie 1035 r. franctiski attache- wojskowy w Wnrszawic, gen.

d'Aibonneau, poinformowal, iz przcwidujc przybyric plk. Gattche'a do VV^r-

szawy dopicro w polou-ie stycznia ID.'Mi r. Oczokiwano od dawna spotkanic

i dokonana wyniiana materialow wywiadowczych dotyczyly glownic wspol-

pracy przeciwko III Rzc-szy. Omowiono rovvnicz kwoslic zwia.zane z polityka,

francuska. wobec Zwiazku Sowieckicgo. Oddzial II dnkonal szczrgolowej ana-

lizy danych Dc.uxie.me Bureau dotyczacych plandw rozbndowy lotnictwanie-
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mieckicgo. Niemal wszystkie swiadczyly o gwaltownej zmianie opinii Fran-

cnzow. Uwazali oni, iz lotnictwo nicmierkie ma powaznc trndnosci z perso-

nelcm latajacym. Ponadto podawali znacznie wygorowane dane w ocenach

liczby eskadr iotnictwa bombowego i mysliwskiego. Na podstawie konfronta-

cji otrzymanych informacji z wlasnymi, w Oddzialc II wysnnicto wniosek, iz

'Franciizi starali sie w ten sposob usprawiedliwid zawarcic paktu z RosjaSo-

wiccka. Podcjrzcwano takze, zc francuski Sztab Generalny czerpal informa-

rje ze zrodel sowieckicli, ktore podobnie ocenialy potoncjat wojenny III Rze-

szy. Delegacja francuska, poza rozmowami w Sztabio Giownym, odwicdzila

Ekspozyturc nr 3 i nr A, prowadzace wywiad plytki na Niomcy''6 .

Kolejnym krokiem byly dwie wizyty we Francji szefa Oddzialu II,

plk. dypl. Petezyriskiogo. Wskaza) on na ZSRS, jako paristwo stanowiace

glowne zagrozenie dla pokoju i stabilizacji na kontynrncie, a zwlaszcza dla

Polski. Pulkownik Pclczyriski stwierdzil m.in.: „Rosja skorzysta z pierwszej

nada.rzajacej sie. okazji, zeby wtargnac di) Polski i pozoslac w niej. Armia

Czorwona jest juz gro/.nym narzedziem i bezustannic sic; wzmacnia. Czer-

wonc dowodztwo trzyma iiicustannic skoncnntrowatie tta naszcj granicy dzie-

siec do pietnastu dywizji. To. czego dice Hosja, to ziipelnc znikniecic pari-

stwa polskiego, czerwoni zostawiliby nam inoze nazwc I'olska i nasz jczyk, ale

z piinktu widzenia dncliowego bylibysrny calkowicio wchlonieci'M \ Ta trafna

opinia potwienlza dobra. praci; Oddzialu II. jednak nic wywotala wiekszego

wplywn na dalszy przebieg wspolpracy ?, wywiadem franenskim. Na prze-

szkodzie staly wzgledy polityczne. Slrona francuska sceptycznie odnosila

sie do antysowicckidi ocen i opinii. Fiancuzow draznil nieclictny stosunek

Polakow do Czechoslowacji i wspdlpraca. wywiadowcza z Japonic

Nasilaja.ce sic zagrozenie zc strony Nicmicc w nastcpnycli latach sklonilo

Oddzial II i wywiad francuski do zaciesnienia wspolpracy. Przcjawem tego

bylo ntworzenic stanowiska oficera laeziiikowogo do spraw specjalnych przy

franenskim Sztabie Gcneralnym. Oficjalnic byl on przydziclony do attache

wojskowego Rzeczypospolitcj. .lego zadania byly naslrpuja.ce',s :

1

)

utrzymanie lacznosci z Binreni Wywiadowczym w sprawadi dotycza.-

cycli wywiadti i kontrwywiadit,

2) studium emigracji rosyjskiej, liicmiockicj i ukraiiiskiej,

3) studium tercnow Francji i Relgii w coin uzyskiwania wiadomosci do-

tyczacych Nicmiec i ZSRS,

4) wykonywanie innych zadari specjalnych zlcranych przez Oddzial II

Sztabu Glownego.

Misja oficera ia^cznikowego, ktorym zostal por. Michal Baliriski, miala

bye traktowanajakoscislc poiifna. Szcf Oddzialu II, ptk. Pdczyiiski, podkre-

slil, iz oficjalna funkeja por. Balinskiego miala stanowic przykrycie jego wla-

sciwej dzialalnosci okresloncj przez contrail; II Oddzial n. l'iacowka wywia-

dowcza
)
,Lecomte

,

^ nnicliomiona przez por. Baliriskiego. zostalanastawiotia

przede wszystkim na zbieranie wiadomosci dotyczacycli sytnacji w Zwia.zku

Sowicckim. Podlegala ona centrali Oddziatu II poprzez Referat „Zacliod",

dlatcgo wykonywala rowniez zadania wywiadowcze w III Rzeszy. Z powo-
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dzeniem podejmowala prace maj^cc na rein weibnnek agentdw praciijacych
przcciwko Niemcom. 25 IX 1936 r. por. Haliriski moldowal o wymianie infor-

macji na temat Rosji i Niemier dokonancj z mjr. Sclitcsscrcm i kpt. Henrim
Nawarre'a.. Placdwka stanowila tak/.o skrzynkg korcspondcnrvjna; migdzy
Refcratem „Wschdd" a agentura, „Pielgrzym", ktdra kicrowal YViktor Doho-
molcc. Dzialalnosc" „Piclgrzyma" Oddzial II slaral sic nkryc przod Francu-
zami. Zarowno kierownik agciitiiry, postngnjary sig psendoniinem „Valentin"
(Botiotnolec) jak i jego aparat wywiadowrzy, nie mogli mice nie wspdlnego
ze wspdlpracownikami plaedwki ..Lcromte". AgenLnra ..Pilegrzym" wykony-
wala zadania specjalne, ktdre okreslala centra la korcspondcnfyjnie, wzgled-
nic ustnie poprzez placdwkg ,J,ecomtc". Kierownik ,.l,cromtc'a" nie mdgl
jednak tycli zadari zmicniac, wzglgdnie rozszerzac bcz poroznmienia z cen-
trala.. Kapita.n Niezbrzyrki zabronit por. Baliriskiemii poslngiwania sig „Picl-

grzymem" do wykonania zadari zlcronyrh mil przez cm t rale l)(V. wzglcdu na
to, czy zadania te dotyczyly zagaclnicii zarhodnidi, wscliodnicli. czy kontr-
wywiadowczycli. Kierownik plardwki ..Lcrointc" nie indgl zamirszczac mcl-
dnnkdw „Pielgrzyma" w swoieli raportarli przcsybinyrli do rentrali bez wy-
raznego wskazania, ze wiadomosci to podiodza. Inb sa. oparfe na zrddlach
,.Pielgrzyma". Porncznik Ilaliiiski byl npowazniony do przcgladania korc-
spotKleiicji kierowancj przez Refcrat ,.\V" do „Pieigrzyma" oraz raportow
„Pielgrzyina". Zostal rdwniez upowazniony do przcgladania knresponden-
rji kierowancj przcz Refcrat „W" do agent.nry „Pie|grzym" oraz raportow
„Pielgrzyma" przcznaczotiycli do rrnirali. NT

ie indgl jednak przctrzymywac
poozty w zadna. strong, a takzc rozdzielac jej. wzglgdnie wykorzystywac do
swoich ecldw organizacyjnycli.

Istotny byl punkt 11 tej instrukeji, w kldrym kpt. Niezbrzyrki okreslil,
w jaki sposdb powinien zadiowac sig por. Baliiiski w przypadkn ujawnienia
dziatalnosci „Pic]grzyma" przcz Frannizdw. Oto wvtvrznc szefa Referatu
„Wsrlidd":

,.Placdwka. »Leeomtc« zainterpelowana przez Pizyjacidl na temat agen-
tury »Pielgrzym«, niozc ujawnic, ze kierownik agciitiiry »PieIgrzyma« znaj-
dnje sig w pcwnyin nieznanym blizcj plardwce konlakrie z Ccntrala, i ze
plardwka posredniczy w korespondenrji. Zadnydi blizszycli szczegdldw pla-
cdwka »Lecomte« nikomii na temat agciitiiry »Piclgrzyma« pod zadnym
pozorem udziclic nie moze'"11'.

Wytycznc te swiadczyly najlcpicj o atniosferze. jaka towarzyszyla pol-
sko-francuskicj wspdtpracy wywiadowczej. Tnidno interprctowac je jako
przcja\v srodkow ostroznosei przed wywiadent sowieckim, ktdry rozpraco-
wywal srodowiska kontrolowane przez ..Pielgrzyma". ^V

l
v^viad franenski nie

njawnial swyrh siatck fiiiikcjoniija.cyr]i w tym okresie na tercnic Polski, dla-
tego Oddzia! II nie mnsial informowar o swoieli /.mdlarli inrormaryjnych
w Paryzu. W rein zapcwnietiia konspiracji .Pielgrzyma" wprowadzoiio spe-
rjalny kod do prowadzenia roztndw telefonirziiyci]. Olo kilka kryptonimdw:

Ambasador — Opiekim
Lowczowski — Mowca
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Kiirczewski — Kogut

Mayerski — Frydrydtowicz

Baliriski — Marty, Konopka. Rogncki

Valentin — Doktor, weterynarz

Niezbrzycki — Rabin

Stpiczyi'tski — Rok
Ambasada — Garaz

Sztab Polski — Firm a, Slinks

Sztab Francuski — Redakcja

Francuzi — Redaktorzy, Przyjacicle

Wywiad — Reccnzja, pisanie rcrenzji

Kontrwywiad — Odpisywanic artykuhi

Przedsiewzieria te mialy rowniei 11a coin nkryric pmviazania placowki „Le-

roTnte" ze srodowiskam'i emigracji ro.syjskiej. wsrdd kloryrli prowadzil dzia-

lalnosc „Pielgrzym".

Korzysci z wykorzystywania tej agentnry byiy dose istotne. Uzyskiwane

inlbrmacje zawicraly czesto nowe dane, a ponadto pozwalaly weryfikowac

wiadomosci o ZSRS zdobywane przez inno zrodla. W wieln przypadkacb

trafialy pdznicj do wywiadu francuskiogo, ale jako matenaly iizyskane przez

Refcrat „Wschod". faka procedura mnozliwiala stronio polskiej odnoszeme

wickszych korzysci w ramadi wspolpracy micdzyszlabowcj.

Kicrownik „Piclgrzyina" otrzym.vw.il z Warszawy zadania zwiazane

downie z terenem Rosji Sowicckicj. na przyklad 2fi X IMC r. mial pilnie

przvgotowac cbaraktorystyki wszystkicli szefow NKWI1 i idi zastepcow ze

wszvstkicli sowieckidi repiiblik oraz szczegolowe (lane na temal Wladimira

Pol'iomkina, klory, jak si^spodziewano w Warszawie. iniai zaslapic Maksirna

Litwinowa. Zadania takie mogly bye realizowane przez siec ..Piclgrzyma ,

ponicwaz jej kiirierzy bez wiekszydi trmluosri docierali do zadiodnich l po-

ludniowydi tcrenow Zwiazku Sowierkiego.

17 IX 1936 r. „Valentin" przekazal meldunek z Ukrainy, z ktorego

wvnikalo, iz granica po stronie sowieckiej jest iiadal wzmacniana. Niemal

calv prawy brzeg Dnieprn obsadzily wzinnrnioiie sily sowieckie. Ujawniono

nowc sklady amunicji i broni. Na podstawie inlbnnarji donerajvych do

Parvza „Valentin" sngerowal podjerie prac majacydi na celti zorganizowa-

nic "nowych zakonspirowanycli koindrrk na zaplecz.i oddzialow sow.eckich

na Ukrainie. Analiznja.c mozliwosci wlasnej sieci, pmponowal wykorzysta-

nie dotychczasowych kontaktdw w takirl, miasUdw jak: Knmiemec Podolski,

Ploskirow, Zmerynka, Wapniarka, Zytomierz. lliimaii, Mjciw. Odessa, bta-

nica Urpiriska50 .

W tym okrosie agenci „Pielgrzyma'" docierali na leren ZSRS przekracza-

jar granice w kilkunastn pnnktach. Udane przejsria mialy najczcsciej miejsce

przez Zbrucz w rejonie Brzezan i sowieckiej miejs.mvosci Piatniczany. Do-

godnym punktem byla wies Czarnoknzmry. przez kldra przel)iegala granica

polsko-sowiecka.
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W rejonic Cliodmia mozliwc bylo przokraczanio gran icy rumuriskiej

w poblizu wsi Jarndia. Wykorzystnjac kontakty z przomytnikami bulgar-

skinti, bez wi<;kszydi problemdw mozna bylo przodostac sig z Warny do
Odessy. Poshigiijac sic fafszywymi paszportami, najlppioj amorykariskimi,
istniala mozliwosr korzystania. z using sowiockiogo binra podrozy „Intu-

rist". Wykorzystnjac kozackio organizacje nacjonalistyrzTio, istniaty moz-
liwosci przckrarzania granicy persko-sowiockicj.

W czasic wizyty w Paryzu kpt. Niozbrzyckicgo wo wrzcsniu 1936 r.

postanowiono, ze w Rrukseli powstanio okspozytiira „Pielgrzyma", ktora.

mia! kierowac agent o pscudonimie „Roslalow". Rcfrrat ^Wsrliod" zadat od
„Va.lontina" aklywnej dzialalnosd na. torenio Franrji. 21 [X 1936 r. kpt. Nie-

zbrzycki zlecil por. Baliiiskicmii nastcpnja.ro zadania: ..Prosz^dsnac »Valcn-
tina«, cisna.c, i dsria/. josli tylko da robot*; — pionia,dzp boda.. Niodi rozwinie
roznymi drogami akcjc werbunkowa. na sowiodaizy przobywnjacydi w roz-

nycli komandirowkadi. przydziolonydi do nidi placowok" 51
.

VV nawiazaniti do tycli dyrektyw \v lislopadzip 1037 r. szcf Referatu
..Wsdirid" polodt kiorownikowi „LoromLo'a" wytypowac kilka osob spo-
srocl obywaldi Z.SR.S przebywajacydi w Fnropic Zacbodnioj, ktdre bylyby
sklonno odniowir powrotu do swogo krajn (uieu>o:irnis;r;riirriw). Ponicz-
nik Raliriski, po analizir kontaktow jodnrgo z agonlmv- sioci „Piolgrzyma",
niojakiogo Ibraliirna Mustaly Ibraliimowirza „Mos", stwiordzil, zo istnicje

niozliwosc skorzystania z jego pomocy w loj sprawio. „,\fos" ntrzymywat
znajomosc z zamipszkalym w Stambulo Ifalifeni A. Holinom, ktory mia!
dobro stosunki z posloni sowiorkim w [iiikaro.szric — Ostrowskim. Nieco
wczcsiiicj Rcferal, .AV.sdiod" otrzyinal wiadomosc zp stoliry Rumimii, ze
Ostrowski prawdopodctbnic nip bpdy.io dioial powrodr do Z.SRS po zakori-

czoitiu swej misji, postanowiono wigc wykorzystae Molina. Wgrudniii 1937 r.

Ifotin zostaf sprowadzony przcz ^aloiiUiia" i zworbowany w ramadi sieci

„Pidgrzym", bcz njawiiiania, ze bc.dzi<? wspnlpracowal 7. polskim wywiadem.
VV powrotnej drodzo do .Stambtihi zatrzymal sic w tlnkarrszde i zgodnie
z olrzyinanyni zadaniem naklania! Oslrowskiogo do opnszczrttia zajmowa-
nogo stanowiska. Obipcal inn zalatwicnie azylu i pwontiialnio dokumetitow
osobistycli na inne tiazwisko.

7 I 1938 r. Ostrowski zwrocil sic. listownip do llotina proszac o pomoc
,.w wiadomcj sprawie". W zwiazkn z lym do akcji przysta.pili kpt. Stanislaw
Paprorki, z Roforatn ..Wsclidd", i por. Midial Balinski. kirrownik placdwki
„l,ocomte". Obaj spotkali sic w Hukarrszcio. a. nast^pnir spowodowali przy-

jazd llotina. Cliche poznac blizoj Ostrowskiogo przod drrydtijaca. rozmowq,,
zaaranzowano sniadanio w ambasadzir RP w Mukaroszcip z ndzialcm posla
Arciszowskicgo, wtajemniczonego w cali) s()ra.wg. Obaj ofirorowie Referatu
„Wsdiod" wysl^powali incognito. 21 I lO-'jS t: niialo sip odbyo spotkauie
Ilolina /, Ostrowskiiri i ostatorzua rozmowa na temal nzyskania azyln. Jcd-
nakzo kilka godzin wczrsnicj posol sowiocki ndwolal cala akcjp, |irzokazuj^c

przcz [)osrcdniczkc o nazwiskn Lutz wiadoinosc, zo: ..sytiiarja si? zmienila
i pomocy nie trzeba". Pomiino niopowodzpiiia tcj oiiornrji lloiin nadal mia!
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ntnsvmywac kontakty z Ostrowskim. W dowod uznania kpt. .Niczbrzycki po-

led fzaangazowac Molina na kierownika placowki Jlnssejn w Stambule .

Zwickszanic zadari ,.Lecomte'a" na wykorzysianic srodow,sk emigracji

rosyjskiej w Paryzu i innyrh miastacl. Eumpy bylo zwiarane z mewielkimi

rezultatami wspolpracy z wywiadem francuskim.

Kolcjnc snotkauia z oficerami wywiadu franc uskicgo dostarczaly nie-

wieln danycli na tcmat mancwrow Armii Czcrwor.ej. Tymczasem ccntrala

domagata sic_ szczegolowycb danycl. o liczcbnosci broni panrorncj przyna-

Icznosci taktvcznej i obsady personalnej, a lakzc iistalcnia, czy brygady

panccrne nalr/.aly do Bialoruskiego Ok.cgn Wojskowego czy lea zostaly

sprowadzonc z innyclt okrcgow. Rclcrat „Wscl,od" pole,:, k.crown.kow, pla-

cowki paryskiej, aby dajsyl do zdobycia forografii orygmalnycl, doknmentow

dotvc7.a.cych organizacji mancwrow na Ubilornsi. Francnzi dysponowal. tyim

niatcrialami, jrdnak byly one stndiowane przez ,,wyzszyeli dygnitarzy szta-

bowyrli", dlatrgo oficcrowie wywiadu iitrzyinnjary kontakty 7. por. IJaiin-

skim mieli rzekomo tnidnosci w nzyskaniu tyrh doknmentow"- .

Porncznik Baliriski dla zaclicty przekazal Francnzom infortnacje doty-

rzace dzialalnosci komimisuSw w Syrii. ktorc okay.aly sic renne dla ich wy-

wiadu. Franruai byli zaskoczeni jego propozyrja. nawiazama konraktu z oil

ccrem Irancuskim iiczcslniczacym w inaiicwracli 11a Wmw /wiazkn howicc-

kicgo. Pomimoodinowypor. Baliriski optymisiycznieoronial mmliwosci dal-

szcj wspolpracy „naodcinku sowiecki 111".

Podad ten byl raptiowo uzasadniony. poniowaz mvczesny kierownik

rcferati, sowicekicgo, mjr Jossct, dose rhclnic wy.menial informacje o So-

wictach 5 X 1936 r., podczas zapoznawczego spolkania 7. por. Ualinskim,

iidostcpni! poszukiwane od pewnego czasn przez Polakow dane o manew-

rarb na Diaionisi. Ujawniajac materialy Misji Francnskiej obsorwujvcj te

manewry, podkreslil, ze mialy one ,.z cab, ppwnoscia. cl.arakter pokazowy

Swiadczyl o tym fakt, iz byly one dwnkiolnie .,przcrab,anc 21 VI

i 10 VIII, abv Arinia Czerwona mogla lepiej wypasc p.zed zagramcznyiru

obserwalorami. Naslcpnie podal aktnalna. wedlug wywiadu francnskiego,

numeral s**ciii dywizji piecboty bioR.ycl, ndzml w tyrb m^cwr^h,

oraz zm any. jakie w tyin okresie zaszly w wielk.cl, jcdnnslkacb kawale-

rii i lotnictwie w Lcningradzkim i liialornski.n OktQgn ^"J^owym Przy

okazji mjr Josset potwierdziU m (podobnie jak Hefmal , T
\\s<hod

)
mial

dowody, \i jcclcii z agentdw, mejaki Hay.lar, udz.elal rown.cz jemu infor-

mal preparowanvcl. przez NKWD. Dane o mancwrarli przekazane przez

tnir Jrascta w ocenie Rinra Studiow zawieraty, niestety. pewne n.cscislo-

s,i Przekazywanie sojnsznikotn ncgatywuych opinii bylo jednym z Irudmej-

szvcl. obowi^kow oficera larznikowego w Paryzn. Na porai»lkii bstopada

1936 r. olrzvmal on projokt odpowicdzi, jakicj wi«l ...1/iHif francuskicmu

wvwiadowi w sprawic infortnacji o wielki, h jmhioslkarli picclio y 1
kawale-

ril Armii Dalokowsr.bodniej. Cencralme nie przcdslawuily one dla polsk.ego

Oddzialu II zadnej wartosci. Byly material™ przeslarzalyin .
przewazn.e

pocliod/ily z 1M4 r., zawieralv licznc ble.ly w numeracj. korpnsow picclioty
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t dywizji kawalerii. Wywiad franniski poshigiwal sir; nieaktiialna. tcrminolo-
gia. Okregowyrli Rcwoliicyjnyrli Rad Wojskowych, ktdre rozkazem Klimenta
Woroszylowa zostaly znicsionc w koiirn 1031 r.

Analiza materiahi przekazanego przez Francnzow slawiala pod znakiem
zapytania cclowosc dalszcj wspdlpracy wywiadowrzcj przcciwko tiaszemu
wsrhodnicmu sasiadowi. Refcrat „Rosja" opracowal wlasna inrormacje do-
tyrzara, dyslokacjt Armii Dalckowschodniej wraz 7. ohsada. pcrsonalna do-
wodcow, wskazujac b)cdy ujawnione w zeslawicnin rrancnskim. Oddzial II

spodziewal siq, ze dalsza wspolpraca mogta przynicsc w przyszlosci korzysci
w postaci danych o przomyslc zbrojcniowvm Rosji Sowic-rkicj. Jodnakze, jak
sic. okazalo, strona. bardziej oczekujacn na. wiadomosci sytnacji wojskowcj
w Zwiazku Sowieckim byli Francuzi. 22 XII 193G r. zwrocili siq za posred-
nictwcm por. Baliriskicgn o dane dotyrzarc organizacji brygad czolgdw typu
RT, T2G i T28 oraz przydzialn lironi pancmirj do korpusow kawalcrii, Pytali
o roznice miedzy jcdnostkami zmecliaiiizowanymi i panrrrnymi na Dalekim
Wsrliodzie i w Fnropic55

. Jnformarje tc zostaly im przckazanc. Fraiicuzi re-

wanzowali sic najczescioj fragment.arycznymi in format jami. 11 I 1937 r. prze-
kazali dane oskradziesil powiotrznyrli w Ki.jowskitn i Moskicwskim Okregu
Wojskowym. Nic zyskaly one nzna.tiia w fiitirze Stiididw II OdtlziaJu 56

.

Zestawicnic dokumcntdw i oprarowaii wtasnyrli Oddzialu II przckazy-
wanyrh podczas kolejnydi konfcroncji z przodsUwiridnini franniskiego wy-
wiad 11 ( 15 X 1937) dotyrzyly nicmal wylacznic III Rzeszv. Ryly one bardziej
szczcgdlowe. Zawieraty dane o silarb powietrznyrli. ladowydi i marynarce.
Wide materialdw dostarrzyla placowkn ..Lcromtc". rralizujaca rdwnocze-
snic zadania zlecane przez Rcferat ..Zarliod".

Porucznik Raliriski otrzymywal jednak z centra !i znarznic wieccj zadari
zwiazanych z wywiadem skicrowanyni na wschod. Poza zbicraniem infor-

marji za posrcdnktwcTii agentow zajmowal sic analiza rnsyjskicj prasy. Sta-
lym obowiazkiom kicrownika. placdwki ..Locomtc"' bylo stndiowmiie jedncj
z gazct mosktowskidi, ..Izwicslii" lull .,1'rawdy". w rein systematycznego
sledzonia ^hYjalnej" sytnacji wownehznej w Zwinxku Sowieckim. Wiedza
ta by la niezbedna do wlasciwcgo odczylywania zadat'i zlcranyrli przez Refe-
rat „\Vsch6d". Contrala zalcrata rownirz, a by por. Halinski jak najczescicj
dyskiitowal z „przyjaciolmi" na tetnaty sowieckie, a idt opinic o zagadnie-
niach wojskowycli, polityrznyrli i okonoinicznyrlt szrzrgolowo przedstawia.t
w kolnjnych raportacli.

Wiadomosri o sytiiacji w ZSR.S nzyskiwano zc zmdel rranrnskiclt row-
nicz drogqposrodni^. Slanislaw Kara v. Konsnlatii Gcnnralnrgo RP w Paryzu
przyslal 23 VI 1938 r. istotiiq ittfbrmarjc, otrzyinana w rzasic prywatnej roz-
niowy 7. osob^ „stojar,i blisko sztabn fraiHiiskiego". Xic jest wykluczone, ze
Oddzial II znal jej tresc, jednak ze wzglcdii na znarzenie dotarla ona do
Rr-foratu „Wscliod" za posrediiictwcin Minisicrstwa Spraw Zagranicznycli.
Wytiikalo z riicj, zc w lipai 1938 r. miafy sic odbyc na Ukrainic wtelkic
mancwry Armii Czerwonej z ndziatcin pndnhno az dndcli milionow zolnie-

rzy. Na mancwry te zostal zaproszony gen. Maurirc Camclin, ktory jednak
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ze wzgledow politycznydi odmdwil przybyria osobiscic. \V zwiazku z tym

sztab francuski mial dclcgowac grupe okoto stu oficcrow jako oficjalnych ob-

serwatordw. Manewry tc mialy takze eel polilyczny. Rzadowi sowieckiemu

diodzito o to, aby przez skonccntrowanio tak duzej lirzby zohu'crzy ,,micc od

razu gotowa. sil? do przejscia przez Rnmunie do Czcdioslowarji na wypadek

komplikacji z Niemcami". Z informarji tej wynikalo. iz Runumi w zamian

za gwarancjc ze strony ZSRS i Franrji zacliowania Hosarabii mid! wyrazid

zgode, na przemarsz wojsk sowicckidi.

Dniga polowa 1938 r. obfitowala w wazne wydarzenia w Europie. Je-

sinnia, na pierwszy plan wybita sie sytnaeja w III Rzeszy i Czcchoslowa-

cji. Nalczy przyznac, ze wywiad francuski lojalnie informowal przedstawi-

cidi Oddzialn II o poiityce wlasnego rzadu i przedstawia) oceny wyda-

rzet'i zachodzarych wdwcza-s w Europie. Zastepca szofa wywiadu wojskowego,

plk Malraison, negatywnie wypowiadal siq o plaimwancj rewindykacjj Zaol-

zia. Okrcslil ten zarriiar jako „sa.Triobdjstwo parisUva potskicgo", ktdre dla

„kosci kurczecia" moze stracic w najbl'izszym cznsie swa nicpodleglosc. Jak

Iraktowano wypowiedzi kierownictwa wywiadu fraiimskicgo ilustrujc nastg-

pujacy przyklad: gdy plk Malraison powiadoinit rnlmistrza Daliiiskirgo, ze

w norv z 22 na23 IX Francnzi przesundi nad granicc nicmiorka dziesiec dy-

wizji.'kldre manifestaryjuie zajely stanowiska, attarhe wojskowy w Paryzu,

plk Fyda, zabronil informowac o tym Warszawe az do sprawdzenia, czy

wiadomosc ta nie jest blnflem Franciizdw. Okazalo sin, zc by Ia prawdziwa.

Nalczy podkroslic, zc nicinal rok pdzuiej plk Fyda wstrzymal wyslaiiie innej

depeszy, ktora dotyczyta mozliwosri wkrorzmiia Armii Ozcrwoncj do Polski.

Kontakty miedzy Oddzialcm II a wywiadem franrnskim byly aktywne

w okresie narastajacego zagrozenia nicinicckicgo. Nic zaniechano jednak wy-

miany informacji na Icmat Rosji. Zc wzgledow polityrznycli Oddzial II, po-

dobn'ic jak wywiad francuski, staiat sic, nkryc wizyly skladane w Paryzn

i Warszawie. Warto przytoczyc jedna z depesz wyslana do placdwki „Le-

comtc" 5 X 1938 r., ktora diaraktcryzowala. atmosfere. towarzyszaca. pol-

sko-francuskiej wspdlpracy: „Do Placdwki -.Lecomtc. depesza szyfr. Po-

wicdz Francuzom, ze Pnlkownik Ilcinricli przyjedzif z szefami Oddzialu II,

ale innym pociiigicm i pod mdzym nazwiskicm. Jrdiiorzcsnic nieoficjalnie

przyjcd'zie kpt. Niezbrzycki dla omowienia z niajorcm .1. spraw wschodnich

i nkrairiskich. Zawiadom majora.I. natydiiniast"
57

. Nie wymirntonym z na-

zwiska oficercm franrnskim 'by I rajr .losset, szef vefrratu sowierkiego.

Wspolpraca z wvwiadem franenskim zostala zaciestiiona w okresie po-

przrdzaja.cyni wybncli wojuy. Podczas kolcjnych konferenrji przedstawicieli

obn wywia'ddw w Paryzu w gnidiiin 1938 r. gldwnyin tcmatem bylo zagroze-

nie niciiiieckie. Rozw'azano konsekwenrje spodziewanydi akcji maja.cydi na

cdn opanowatiie Gdanska przez bojdwki liillerowskic. Od 15 do 17 V 1939 r.

odbyla sie w Paryzn konferenrja polsko-francuska z udzialoir przedstawi-

cieli' wtadz wojskowycli. Stronie polskicj przewodniczyl gen. dyw. Tadeusz

Kasprzycki (minister spraw wojskowydi), a franniskicj gen. Gamelin, szef

Sztabn Generalnego. Jednym z zagadnien bqdacyrli przedmiotem rozmow
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bylo zaciesnicnie wspolpracy wywiadowczej. Najwaznicjsze ustalcnia doty-

ezyly wspoldziatania w przypadku kondiktu zbrojncgo z Niemcami.

Liczne informacje doslarczane przez ol)ic strony swiadczyty o zbliza-

jacym si<? ataku ze strony III Rzoszy, Jcdnakze nawet zdobyty przez Re-

ferat „Zadi6d" plan ataku nicmieckiego na. Polskc zostal oceniony przez

marszalka Edwarda Smiglcgo-Rydza jako nicprawdziwy. Fakt ten warto

uwzglednic przy rozpatrywaniu przyczyn zaskoczonia agresja sowiocka. Na-

wet lakich informacji nie traktowano 7. nalczylym zrozumicniem. Pomimo
lirznycli ostrzezeri ze strony ptk. Ganche'a, szefa wywiadu francuskiego, jak

i informacji przekazywanych za posrednictwem gen. Louisa Faiiry'cgo, wy-

znarzoncgo na szefa Misji Francnskicj po zarzadzenin mobilizacji w Polsce,

w polskim Sztabie Gfownym odmiennic oceniono koncentracjc- sil niemiec-

kich na granicy zachodniej*8 .

d. Wi?z z wywiadem brytyjskim

Kontakty Oddzialu II z wywiadem brytyjskim, ze wzglcdu na specy-

ficzny stosunck Anglikow do wspolpracy ?. obcytni sluzbami specjalnymi,

mialy odmienny charakter. Oficcrowic wywiadu brylyjskiego zatrudnieni

w poselstwie angielskim w Warszawie z rcguty nio iijawniali swej rzeczy-

wiste] roli, wystcpujac nawot w kontaktach z przedstawicielami Oddzialu II

jako urzadnicy posetstwa. Przcz wide tat polscy attaches wojskowi w Lon-

dynic mieli ograniczone mozliwosci w utrzymywatim kontaktdw z wywiadem
angielskim.

Juz w okrosie wojny polsko-sowieckicj stwierdzono, ze przedstawiciele

misji brytyjskiej raczcj niochgtnie korzystali z pomocy ludnosci polskiej. No-

towano wprawdzic przypadki wcrbowania Potek, jednak olrzymywaly one

niezbyt istotne zadatiia, polegaja.ee glownic na badaniadi nastrojdw i mo-

rale polskich oficerow w okresie waziiiejszycli operacji wojskowych na froncie

wsdiodtiim. Uardzo czesto natomiast Hrytyjczycy korzystali z osob pocho-

dzenia rosyjskicgo. Z raportti MSZ % 25 VI 1921 r. wynikalo, ze Rosja-

nie utrzymujacy kontakty z wywiadem brytyjskim podcjmowali sie. „bardzo

drazliwych i odpowiedzialnyrh polcccii, a nawet wciagali w siec intymnf(,

i przekupstwa wojskowych polskidi". W listopadzie 1021 r. kierownik Od-

dzialu Informacyjnego MSZ (D VII) Kazimierz Olszewski, scislc wspolpra-

enjacy 7, Oddzialem II w organ izowani 11 wywiadu na Rosjc..nawiazal kontakt

z oficcrein „kontroli paszportowej" kpt. Darbislicrcm z ambasady brytyjskiej

w Warszawie. Byl on jrdnoczesnie zastQpca, kpt. Marslialla, attache wojsko-

wego w stolicy Polski. Podcza.s rozmowy z Olszewskim Darbisher przyznal,

ze intercsitja.. go informacje o osobach podcjrzanych pod wzglcdem politycz-

nym, zwlaszcza prowadzqeych dzialalnosc wywrotowa™.

Obserwacja personelu ambasady brytyjskiej w Warszawie dostarczata

nicpokojacych informacji. Starannie dobierani urzednicy i olicerowie scisle

przcstrzegali tajemnicy sluzbowej, byli powsciagliwi w rozmowaeh, a wszelka
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korespondeticja do Anglii byla wysylana tylko za posrrdnirtwem kurierow

dyplomatycznych. Z rozpoznania Oddzialii Politycznogo MSZ, ktory utrzy-

rriywal kontakty na plaszczyznic dyplomatycznej, wynikalo, iz w Warsza-

wic fnnkcjonowaly cztcry ckspozytiiry brytyjskie: dyplomatyczna, wojskowa,

liandlowa i paszportowa. Wszystkie urzc-slnirzyly w prowadzonm rozpbzna-

nia sytnacji wnwnetrznej w Polsce60 .

Taka sytiiacja nie mogla zachecac strony polskiej do aktywizowama

wspotpracy. Dokladna obserwacja Rrytyjczykow, prowadzacych wywiad woj-

skowy, polityczny i ekonomiczny, swiadczyla o catkowitoj izolacji poszcze-

golnycli ekspozytur i scistym podporzadkowaiiiu osrodkom dyspozycyjnym

w Londynie. YVyjatkowa pozycje. zajmowal Wydziat Paszportowy ambasady,

podcjmujacy samodzielne dycyzjc w sprawadi zwiazanyrb z ndzielaniem wiz

wjazdowych Ho Anglii.

Stwierdzono, iz personel ambasady brytyjskiej irilrrc-sowal sic cato-

ksztaltom zagadnieri polil.vcznydi, wojskowycli i ekoiiomicznycli w II Rzeczy-

pospolitoj. Chrac nzvskac scislc danc o stanir naszr-gn przc-mysln naftowego,

Anglicy sprowadzili specjalistow zc Stanow Zjednoczonyrli i rilipin. Stwier-

dzono, ze w ambasadzic brytyjskiej powslawaly szczegolowc raporty o stame

naszego przcmvslu drzcwnego, wtokienniczego i spozywczego. Rowniez ra-

porty polityczne byly opracowywatic- niezwykle wtiikliwic. Wskazywalo na

to wyjatkowo dnze zaintc-resowanie polska pras^. \V amhasadzie brytyjskiej

badano zyciorvsy polskicli politykow. irli stan majalkowy i morale. Wydzial

paszportowy clv'sponowal obszerna kartoloka osob podejrzanycli o prowa-

dzonic dzialalnosci wywrotowrj.szpiogowskicj lub dokonnjacych przestcpstw

kryminalnych.

W dzialalnosci ckspozytu. wywiadu brytyjskicgo, fnnkcjoniijacycn na

toronir- Polski, pierwszoplanowe vnic-jsce zajmowala ohsr-rwarja dzialalno-

sci bolszcwickicj i szpicgostwa nicniieckirgo. Licznc odmowy ndzielciua wiz

swiadrzyly o prowadzeniu jcdnolitrj polilyki paszportowrj woboc sasiadow

Polski Jednoczcsnie obscrwowa.no wzraslajarc zainlnresowanir: sowicckimi

przedstawicielstwami w Warszawie. Anglicy slcdzili kazdy szczcgol dzialal-

nosci Rosjan. z najwickszyni zainteioKowanimi usilowali zdobyc za wszclk%

con? wiadomosci na irli lemat. Utrzymywali bliskio kontakty z polska. po-

licja. polityczna., wladzami admmistraryjnymi i sadowymi. Istnienie takiej

sytnacji potwicrdzal przebieg kilk.ilc-l.nioj wspotpracy wywiadu brytyjskiego

z Oddztalem It i Ministcrstwem Spraw Zagtanicznycli.

Pomimo specyficznego stosimkii Anglikow do wspotpracy kontakty

z nimi byly systematycznie rozszerzanc- i obc-jmowaly zarowno probleinatyke.

wojskowa," jait i polityrzna, Najczgscicj cliodzilo o danc o osobarli intc.rcstij%-

cvrh brytyjski kontrwywiad, ktore podcjrzrwano o dzialalnosc szpicgowskq,

na rzpcz Rosji Sowieckiej, jednak uic zawszo rcwanzowali siq gotowosci^ do

wzajrrmnej wymiany informacji.

Oficerowio Oddziahi II, polniacy funkcje attacbos wojskowycli w Lon-

dynie, osia#vli nicwic-lkio efekty we wspotpracy z wywiadem brytyjskim, ale

ic'li pobyt w stolicy Anglii nmozliwial nawiazywanic blizszyrli kontaktow
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i uzyskiwanie czasami wartosciowych wiadomosci. Major Wladyslaw Micha-

lowski, w Londynie, scisle wspdlpracownt z franciisk^ placowka. wojskowa..

Wielc otrzymywanycli sta/I informacji imisialo bye dodatkowo intcrpreto-

wanycli przcz osobe znajijca, dobrze poglady francuskiego Sztabn General-

tiego, dlatego dochodzilo do wymiany danycli z polska. placowka. informa-

cyjnii w Paryzu. Jedna 7. wiadomosci swiadczyla o podjenn w marcn 1925 r.

rozmdw francusko-brytyjskicli na tcmat gwarancji na wypadek wojny. Major

Michalowski otrzymal wiadomosci, iz Brytyjczycy przedstawili do zaopinio-

wania Francuzom memorandum w sprawie uzbrojenia Niemiec. Poniewaz
tiwazat 011, iz iizyskanie blizszych szczcgdldw na ton tcmat bedzie latwiejsze

w Paryzu niz w Londynie zwrdcil si? do szefa. Oddzialu FI o wyrazenie zgody
na bczposredni^ wspdlprac? z attache w stolicy Francjt61 .

Z odnalezionych doknmeiitdw wynika. iz Oddzial II nie otrzymywal od
Brytyjczykow informacji o organizacji irh placdwek wywiadowczych pro-

wadzacych wywiad przcciwko Zwiaxkowi Sowicckiemn, Dysponowal jednak

dairy mi, pochodzacyini z roznych rcjondw, swiadczarymi o aktywnie pro-

wadzoncj dzialalnosci wywiadowczcj w kierunku w.srhodnim. Placowki wy-

wiadowcze Oddzialu II zdobywaly eoraz wiccej danycli o organizacji siatck

pracujacych na. rzecz Anglikdw, na przyklad placowka „Szpcracz" przeslala

2'1 XI 1926 r. szczegdlowe sprawozdanie o strnkturze i dzialalnosci wywiadu
brytyjskiego w Konstantynopoln, Przedstawiono w nim doktadna. charakte-

rystykc; kpt. mar. Rodgersa t piec.iu innych oficerow.

Dostrzegajac niezbyt Iojh1iif[ wspolpraci; Brytyjczykow, kierownictwo

Oddzialu II na zasadzic wzajemnosci z dystansom traktowalo ich postu-

laty zacicsniania konlakfdw. Po wizycic w Warszawie plk. Mac Gratha
i plk. Charlesa. Edwarda Bridgc'a slrdzono za posrcdriictwem attache w Pra-

dze ich dalsza. podroz do Czechoslowacji. Ustalono, iz obaj przc-bywali w Pilz-

nie i Oloimiricu oraz nczestniczyli w cwirzeniach garnizonowycli i zwicdzali

zaklady wojskowc. Zostali przyjeci obiadoni jedynie przcz dowddztwo garni-

zomi w Olomnricu. Informacjc te swiadczyiy o niewielkim post^pie w kon-

taktacli miedzy wywiadami tycli paiistw.

Specyficzny character polsko-brytyjskicj wspdlpracy wywiadowczej mial

wide innych przyczyn przedstawianych przcz polskie placowki informacyjne
i wywiadowcze. W Londynie istnialo kilka rormalnycli baricr utnidniaja.-

cycli dzialalnosc attache wojskowcgo. Jcgo mozliwosci byly ograniczone do
czynnosci o rliarakterze reprezetitacyjnym. Podobnic (raktowano wiekszosc

przcdstawicicli innycli paristw. Wszclkic osobiste kontakty z poszczegdl-

nymi ogniwami War Office byly niemozliwc bez iiprzcdniogo zezwolenia

Oddzialu Informacyjnego. To samo odnosilo sie; do korespondencji. Wy-
wiad brytyjski, gdy byl zaintevesowany zblizctiiem z przedstawicielem da-

nego kraju, pozwalal na wi^kszaj swobodc; attache wojukoweimi w utrzymy-
watiin kontaktdw z wlasnyini instyturjami wojskowymi. Oficjalnie intcrpre-

towano te odst^pstwa jako ])izejaw dobrych stosunkdw osobistych.

Z informacji przekazywanych do Warszawy przez mjr. Michalowskiego
wyntkalo, iz stopniowo rozszerzal on swojr kontakly osobiste. Nie ograni-
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czaly si? one do Sztabu General nego. Zdotal nawiazac wspolprace. z oficerami

z Air Ministry, Admiralicj^, a takze z osobami zatrudnionymi w Komitecie

Obrony Imporialtiej. W ten sposob mogl zdobywac dane z roznych zrodel.

War Office mech?tnie udziclato informacji o ZSRS, jednak {jak pisal Micha-

lowski) byly to raczej poglady tej instytiicji. a nic konkretne wiadomosci.

Wiccej danych mozna bylo nzyskac w Air Ministry, ale byly to informacje

dotyczace glownic Niemiec. Znacznie gorzej przedstawialy sie. mozliwosci

zdobywania wiadomosci od nrz<;dnikow Admiralicji. Byly to z reguly infor-

macje z dziedziny polityki imperialnej dot.yczji.ee obrony i bozpieczeristwa.

Komitet Obrony Impcrialnej „ciato wzglednie niciicbwytne i bardzo nie-

przyst?pne" bylo zdaniem naszego attache Tiajodpowicdnicjszym zrodrem

informacji dotyczacych polityki uzbrojenia i zamiarow rzadu brytyjskiego

wobec Rosji Sowieckiej. Jednoczesnie bylo to, jego zdaninm. zrodlo najbar-

dziej kompetentnc ,:! .*

Drogaj oficjalna. w ramach korespondrneji lub poprzez ndzial w kon-

fcrenc.jach, mozna bylo nzyskac nicwiele wiadomosci o znaczeniu wywia-

dowczym. Jcdnym z powodow niechcci w iiclzielanm informacji o znacze-

nin wojskowym byta przeprowadzana wowczas reorganizacja armii brytyj-

skicj. Tylko nieliczni oficerowie obcycli paristw mogli poznac ogolne zaloze-

nia przygotowywanych zmiaii. Polski attache wojskowy wraz z franenskim

i scrbskim mial mozliwosc zapoznac si? z nowa. stniktnra. naczdnych wladz

wojskowych oraz oiganizacja,. dowddzl w i poszczegolnych jednostek. Major

Micbalowski otrzymal dodatkowe dano o przygotowywanych zmiaTiach od

gen. Hurbetta Stiiarta, clowodcy dywizji zinechanizowancj. N'atomiast bry-

tyjski Sztab Gencralny przekazal ogolne dane o nowych typarli dzial, czol-

gow i amunicji, a l.akzc pierwsze informacje o stanach ticzebnych i wyszko-

lenin armii bryt.yjskicj. Przekazywane wiadomosci, na przyklad ogolne kie-

runki cwiczcii stratcgicznych oficermv Sztabn Gencralnrgo, dotyczyly wy-

lacznic przyszlycli dzlalati przeciw [II Hzeszy03
.

W miarc; zacicsniania kontaktow mjr Micbalowski iizyskiwal wglad

w materiaty wywiadowcze dotyczace Zwiazku Sowirckiego. Co miesiac odby-

waly sie. spotkania w Oddziale Informacyjnym, podczas ktorych sztab bry-

tyjs'ki przekazywa! aktnalne 0. de II. Armii Czcrwoncj. tidost?pniajac mapy

i wykresy. Po poiownanin tycli danych w Warszawio stwierdzono, ze istnialy

pewne rozbieznosci w porownaiiiu z danynii If Oddzialii. Anglicy chctnie ko-

rzystali z korekt strony polskiej.

Z udost?pnianych Polakom danych wynikalo, ze wywiad brytyjski in-

toresowal si? szczegolowymi zagadnicniami. na przyklad stancm stosnnkow

spoleczno-politycznycli w ZSUS czy mozliwosciami wspotpracy nicmiecko-

-sowieckiej. .lednakze rozmowom na te tematy nadawano rharakter nieo-

ficjalny. Pomimo to mjr Micbalowski mogl zorieiifowac sic w aktnalnych

pogla.riach na temat Rosji Sowieckiej pannjacych w H'nr Office.

Attache wojskowy w Londynie stara.l sie podejmowac wi^kszosc rozmow

w kontekscie zagadnieii rosyjskich. Racial stosunek Anglikow do ewentual-

nej konfrontacji niciniecko^sowieckicj pod katem aktnalnego potencjalu wo-
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jennego obn stron. Dyskusjc prowadzone rownorzcsnie w War Office i Air

Ministry doprowadzily do wniosku. ze istniaty duze roznire w danych, ja-

kimi dysponowaty na temat Hosji i Niemiec oba brytyjskie resorty. Moglo

to wynikac z pewncj niezalcznosci icli sluzb wywiadowrzyrh.

Z czascm Oddzial II dazyl do wykorzystywaiiia kontaktow z brytyjskim

attache
1

wojskowym w Warszawie, ptk. Bridgc'em i wtasriyrli w Londynie,

by ksztaltowac" przycliylny stosnnek do polskidi koncepcji wojskowych w od-

tiicsicniii do Hosji i Niemiec. Okazalo sicj. zc brak dostalecznydi danycli

o sarnowyslarczalnosei polskiej armii w dziedzinie zaopatrzcnia materialo-

wego wywolywal natydiiniast w Londynie walpliwosri na temat szans Polski

w wypadku konfliktu zbrojnego, dlatego Oddzial II dbat o odpowiedniq dys-

trybucje. informacji i irli interprctarje..

Obserwarjc poczynione w Londynie innozliwialy okrcslenie aktualnych

zainteresowari wywiadn brytyjskicgo w odiiiesicnin do Rosji. W drngiej po-

lowie lat dwudztestycli stwierdzono, ze Uryt.yjcz.yry posznkiwali nie tylko

wszclkich danycli oznaczeniu wojskowym, dolyczacydi naszego wschodniego

snsiada, ale takzc potencjati] ewentnalnydi przeciwnikow Zwia,zku Sowiec-

kiego. W wypadku Polski byly zbierane wiadomosci o przewidywanym roz-

woju sytuacji na Kresadi Wsdiodnidi i Zarhodnidi. zaopatrzeniu Wojska

Polskiego w amunicje, sprzel artyleryjski i saniololy6 '1

.

Specyfikq polsko-brytyjskiej wspolpracy wywiadowczej dobrze cliarak-

teryzowaly okolicznosci kolejnej ziniany na stanowiskn attache wojskowego

w Warszawie w pazdzierniku 1928 r. Pnlkownik Bridge zrezygnowal ze

slnzby wojskowej, ponicwaz otrzytnal korzystnn oferti; objeda stanowiska

genoralncgo przedstawideia finny Vickors na Europe Srodkowa, i Wscliod-

nia.. .lego nastepca.. zostal mjr Martin, ktory wrzesniej byl attache w Paryzu.

Przelozcni nowego attache wojskowego polecili mil, a by nie zwracal zbytniej

uwagi na Rosje, a raczej badal rozwoj stosiinkow liteinierko-polskicli. Jedno-

czesnie zostal poinstriiowany, iz powiiiien dbar o to. a by rozmowy w polskim

Sztabie Generalnym mialy szrzcry i ot warty diaiakter.

\V tym okrosic w Warszawie spodziewano sicj wizyty mjr. .1, Beamona-

-Nesbitta, przedstawideia kierowiiictwabrylyjskiego wywiadn. .lednakzc Fo-

reign Office bardzo wyraznie zazadalo odwolania lego wyjazdu. Powodem

miata bye chec nnikiiiecia podejrzeti, iz rzad brytyjski angazuje sie. w tej cz^-

sci Enropy. Obawy te byly nzasadnione, poniewaz zarriwno prasa sowiecka,

jak i niemieeka zywo reagowaly na podobne wydnrzenia, nadajac im wyol-

brzymione znaezenie.

W pazdzieniikti 1928 r., gdy w Warszawie oczekiwatto na przyjazd

mjr. Nesbitta, wywiad brytyjski coraz aktywniej wspolprarowal z Oddzia-

lem II w rozpoznawaniu sytuacji w Hosji Sowieckiej. Matorialy przekazy-

wane Polakora przez Rrytyjczykow budzity jednak wide wa.tpliwo.sci w Biu-

rze Stndidw, ponicwaz zawieraly nicscisle inforiiiacje. W obszernym doku-

mencie zatytulowanym Order of Battle of the Military Forres of the USSR,

przedstawiaja.eym dyslokacj<; Armii Czerwotiej w liprn 1928 r., ujawniono

wja.tkowo wide bledow i niescislosci. nrytyjrzyry przyjmowali poprawki
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strony polskiej na ogol boz zastrzezcri. Z wypowiedzi przcdstawicieli amba-

sady brytyjskicj na terenie Moskwy wynikalo, iz praca Oddzial 11 II jest przez

nicli wysoko oceniana. Dnigi sckrctarz anibasady. Jack Greenway, powoly-

wat sic, wielokrotnie na p!k, dypl. Jana Kowalcwskiogo i ..dobre poinformo-

wanie Polakciw w sprawach sowieckirli". Greenway wielokrotnie odwiedzal

konsulaty RP na terenie ZSRS w celach wywiadowczych.

Polsko-brytyjska wspolpraca wywiadowcza przociwko Zwiazkowi So-

wieckiomii miata miejscc rownicz poza Etiropa... 3 IX 1931 r. w „Grosvenor

Motor w Londynie odbyla sic konferencja, w ktdrej brali udzial: kpt. Jerzy

Niozbrzycki. szcf Referatti „Wsdi6(P; plk Steward Menzies, zastepca szefa

Secret Intelligence Service; mjr Schaloy, szcf piacdwki SIS w Jorozolimie, oraz

nijr R.1I. Plowdcn. Spolkanie dotyczylo przygotowania operacji. polcgajacej

na iimieszczcniu na terenie Prrsji polsko-brytyjskioj plaemvki wywiadow-

czej. ,Jak podalem jnz wczesniej (rozdz. Ill), oficcr Oddzialn II, kpt. Stani-

slaw Orlowski. postngnjacy sic; psendnnimem „Oskar .Sanders" mial dzi^ki

SIS rozpoznac miejscowe stosiinki, a nastcpnie ntworzyc siccl wywiadow-

cza na. terenie Iraku i Afganistami. Mini on prowadzic. ..stndinm mozliwosci

werbimkowycb na przedpolu sowicckhn z mvzgle,diiienicm mozliwosci tech-

nirznycli pracy przez granice i laeznosei z rczydentarnr, zorganizowac sice

laeznosei i slnzbc knrierska.. Oddzial II oczckiwal o<l lirytyjezykdw pomocy

w zorganizowaniu laeznosei z Warszawa za posrednictwem SIS i zapewnienia

wspolpracy kontrwywiadowczcj na terenie Porsji
61-

'.

Ustalono, zc lacznosc i wymiana matcrialow wywiadowczych zostanie

zapewniona przez nijr. Schaley'cgo. Putkowtiik Mcuzios zaproponowal, aby

jego „maske. pracy d la »Oskara Sa.ndcrsa« wbrac zawod knpoa z niewiel-

kim kapitalein wlasnym, zainteresowancgo ogdlnic cksportem i importem

towarow w Porsji". Jako niiojsce rozpoczecia pracy okreslil Ftagdad, gdzie

mialy bye przcstndiowanc i wybrane mozliwosci dzialalnosci wywiadowczej

na toronic Persji. Kolojnym ctapem mial bye Teberan. Uzgodniono takze, iz

Oddzial II tizyska dla „Oskara Sandorsa" paszport oslniiski, natomiast SIS

itdzieli mu pomocy w nzyskanin wizy. Znikoma ponioc, jakicj ostatecznie

udziclili Anglicy przy organizowaniii toj placowki, mogla swiadczyc ilie tyle

o ograniczonych mozliwosciach SIS. ale raczcj o nierlic-ci do rozwijania dzia-

lalnosci przez Oddzial II na kontrolowaiiym przez wywiad brytyjski Pliskim

Wschodzic.

Przy okazji wizyty kpt. Niezbrzyokiogo w Londynie omowiono takze

aktnalne mozliwosci organizowania pracy wywiadowczej na ..europejsko-

-sowicekiej granicy (werbunek, lacznosc, przcrzncanie)". Negatywnie oce-

niono szanse wykorzystania rosyjskicli ugnipowan emigracyjnych do przed-

si^wziec wywiadowczych. Wskazano rdwniez na tnidnosci tcciiniczne wyni-

kaja.ee z ciaglcj (Inktnacji ludnosci na terenie Zwiazkn Sowieckiego. Zwrd-

cono takze uwagQ na specyfiezne warnnki paniija.ee w tym paiistwie, stwa-

rzajaco duze tnidnosci w organizowaniii siooi rezydonlow oraz zdobywanin

doknmcntow wojskowycli'
;,;

.

212



Brytyjczycy, omawiajac zagadnicnia zwiazanc z wywiadem przcciwko

ZSRS iistosunkowali sig do dzialalnosd .lapouii na Dalr-kim Wschodzie.

Wystawili wywiadowi japoiiskionm nogatywna, occnc;. Uzasadniali ja, nie-

wykorzystywanicm przcz .laporiczykow wszyslkicli tnozliwosci, przcnikaniem

GI'U do icli wywiadn poprzez emigracjc. msyjska.. a lakzr slabyini wynikami

rozpoznania.

Kapitan Niezbrzycki wykazal wiclc ninia.ru, podziclajac ogolnie opinio

Brytyjczykow, zaciiownjac jcdnak wslrzcmiciliwosc w formiilowaniu osta-

tccznych orrn. Zwrocil uwagQ na tnidnosci w organizowaniu szpiegostwa

na Dalekim Wschodzie oraz na fakt, zc wywiad byl wowczas czynnikiem

drngorzc/dnym w pracacli japoiiskiego sztabu.

Przcdstawidcle SIS wskazali dwa zasadnirze problcmy, klorc icli intere-

sowaty: stucliiim zagadnicri polityki wrwiir>traicj i ninzliwosri stabilizacyjne

przcmysln sowicckicgo, jako maja.cc podslnwowe znaczcriic dla sztabu bry-

tyjskiogo. Oddziat II podjal.energiczne dzialaiiia, majaccna <otii rozpoznanie

tych kwcslii.

W polowio lal trzydzicst.ycli polsko-bryl.yjska wspdlpraca wywiadow-

rza wyraznic si<; zacicsnila. W wyniku poiozitmienia zawarlcgo micdzy Od-

dzialcm II a SIS, kpt. II. llamiltoii-Stokos iiawinznl bczposrcdni koritakt

z Rcferateiu ..Zacliod" Wydziatn Wywiadnwczego. Oczckiwal iidzielcnia mo
poinocy w prowadzeniu czymicj akcji wywiadowczcj i wgladii w materialy

informacyjne. Rrze-dsiewzic/cic to zostalo przygotowanc przcz szefa Refe-

ratn ..Wschod", ktory poinformownl Refcraf ..Zacliod" o stanio wspolpracy

z kpt. Stokosoni na innycli odcinkacli. Niczbrzycki podkroslil, iz wspolpra-

cnjac wczesuicj z Anglikami nir ujawnial oigaiiizacji Rcfc-ralu „Wscli6d",

mozliwosci oporaryjnycli i stosowanyrli mclod prowndzc-tiia wywiadn 6 '. Nic

oznaczalo to, iz wzajcmlic kontakty nloglv ochlodzrtiiii. I'otrzcba zacliowa-

nia bczpieczciistwa wlasnycli siatck wywindowczycb wymagata zacliowania

w konspiracji s/xzcgolow organizacyjiiycli. Rownoczcsnic Oddzial II obser-

wowat poczynania. wywiadn brytyjskiego \v roznych rcjonaeli Etrropy maja.cc

na cclu zdobywanic dodatkowych znidcl itilbrmacji n sytuacji w Zwiazku

Sowicckim. VVc wrzcsnin 19.'i.
r
) r. ptacowka „L-Q

n w Czech os towacji infor-

mowala o probach nawiazania kont.aklow •/. miejscowym wywiadcm przez

przcdstawicicla. SIS Cibsona, ktory iisitowal wspolpracowac z czeskim wy-

wiadcm w prowadzeniu rozpoznania w kierunku wschodnim za posrednic-

twem swego agotita. Major llnrlik z czoclioslowackirgo Oddzialn II nicufuie

odnosil siq do llrytyjczyka, YVykorzystann 1<^ sytnacjf,- i zariraniono kontakty

z Gibsoncm •/. mysia. o interest Hcforatn ..Wsrliod". I'owyzsza wspol])raca

okazala sig owocna, Gibson byl traklowany jako zmdln inrormacji. Nadano
inn psriidonini „kpt. Snliin". .Icdnoczcsnic Oddziat !l ]>rzckazywal Gibso-

nowi coraz wi^ccj danyrli o ZSRS, wykorzyslnj^c jrgo kontakty z placowka.

„L-r>". Ozywiona wyniiana. infoniiacji dolyczyla zarowno os6l) podejrzanych

o wspolpracy z wywiadcm sowicckim. jak i danyrli o sytuacji politycznej

i wojskowej w Sowictarli. Rcforat „\\'sciiod" przrkazywal takze wiadomo-

sci o znaczeniu wojskowym dotycza.cc Gzcclioslowacji. Z drngicj strony ko-
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rzystano z pomocy sieci Gibsona przy inwigilacji cenlrali propagandowcj

Komititernu w tym panstwie.

Z korespondencji micdzy ptk. Kowalewskiin, attache wojskowytn w Bit-

kares7.cie, a Oddzialem IF, z grudnia 1035 r. wynika, iz wywiad brytyjski

miat dnze zaufanie do kicrownictwa Referatii „Wscliri(P. Brytyjski attache

wojskowy w stolicy Rumunii mjr Chidson zwroe'd sie ?. prosba. do plk. Kowa-

lewskiego o zbadanie mozliwosci uzyskania pomocy Oddziatu II w dokony-

wanin przerzutow jego agentow do ZSRS przez granir? polska. Prosb? swa^

uzasadnil tym, ze granira runniiiska stata sie. w tym rzaste niewygodna do

dokonywania podobiiych operacji. Zostala podzielona przez Rnmuiiow na

odcinki wyznaczone dla poszrzegolnych sluzb. Ponicwaz byly one zbyt wa,-

skic, a Dniestr w wielu micjscach niedogodny do przekrarzania, trudno bylo

zarhowac konspiracje. Majorowi Cliidsonowi nie odpowiadato zwlaszcza bli-

skie sasiedztwo przedstawideli wywiadn franenskiego. Ponadto obawial sie,

rfrktow zblizeiiia rummisko-sowieckiego, w tym okresie bowiem zaczeja nie-

poknjaro wzrastac liczba afcr szpiegowskidi njawnianydi przez kontrwywiad

sowiecki.

W ostatnidi latacli przed wybndiem wojny kontakly z Brytyjczykami

slaty sic, bardziej intensywne. Wymianic niatorialow ewidenryjnydi i wspol-

pracy tcchnicznej towarzyszyly wspolne dziabinia itiwigilacyjnc wobec osob

podejrzanydi o prowadzenie szpiegostwa na rzecz Rosji Sowieckiej. W stycz-

niu 1938 r. wywiad brytyjski przekazal Iblografic Heiiianiina Betclskiego,

podcjrzanego od 1932 r. o wspotprace ?. GPU. Odclzial IT nstalil, iz Betclski,

wyst^pnjacy rownicz jako „dr Bielcrki". wyjedia! 7 X 1037 r. do Londynu.

Przyczyna jego pod rozy miala bye koinprnmilacja kilkn agentow sowicckicli

w zwiazku z zabojstwem Ignacego Reissa. Relerat „\Vsrliod" wskazal cztery

osoby zamieszkale na teronie Anglii podejiznne o konlakty z .JJicleckim" 68
.

W czerweu 1938 r. trwala intonsywna wymiana infonnacji o Bernar-

dzie Dawidowirzu, ktory od 1933 r. tnieszkal w Polsce. a. nastcpnie wyjechal

do Amsterdamn. Nawiazal tarn kontakty z nicjakim Panlem llardtcm, zna-

nym w Anglii jako „Peters". Brytyjski kontrwywiad nstalil, ze ,,Peters" byl

jednym z kierownikow placowek wywiadnwrzydi Sowielow w Anglii, wyst^-

pujacym w zlikwidowancj wowczas aferze ..Woolwidi-Arscnal". Posznkiwano

informacji o cliarakterze jego kontaktow z Dawidowirzom.

Jodnym z fakldw swiadczacym o bliskiej wspolpracy miedzy Oddzia-

iem II a SIS byla obszerna dokimicntar ja dolyczaca ZSRS i Czediostowacji,

przokazana przoz Brytyjczykow na porza,lkn czerwra 1939 r. Zawicrala ona

dane o sowierkim przemysle kolcjowym, a lakzc ekspordc i irnporcie samo-

lolow w 1936 r. Z opracowania SIS wynikalo, iz Rosja sprzedaia. dwicscic sa-

mololow Hiszpanii, t.rzysta Cliinom, si<<demdziesia1- Czerlioslowacji. Byly to

glownie bombowee typn „SB" oraz mysliwee ,.I1.V i -IHi". Matcrialy prze-

kazane Oddzialowi II zawieraly szrzegolowe da.ne o zakladacli przemyslu

lotnirzego, wiclkosci prodnkeji, liczbie robotnikow i typatb wytwarzanycli

samolotow. Nakzy podkreslic, iz wywiad brytyjski nie dysponowal wszy-

stkimi danynii, na przyklad o zakladadi w Komsomolskii Brytyjczycy nie
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znali zadnych szczegolow dotyczacych prodiikcji, a nawct nic byli pewni, czy

prodnkowany tam satnolot jest typu „I1(T. Rcferat „\Vsdidd" dysponowal

lakzc w tym wypadku dobrym rozpoznaniem.

e. Wywiad amerykariski a Referat „Wschod"

Stany Zjcdnoczonc z rosnacym zaiiitcrcsowaniem sledzity wydarzenia

w Rosji b<;dacc nast^pstwem wybuclm rowolucji. Dla rzadu amerykariskiego

istotny byl rozwoj i diarakter stosunkow miedzy Rosja, Sowicck^ a pari-

stwami europejskimi. Polska, zc wzglcdu na swe polozenie, timozliwiala sle-

dzcnie syluacji politycznej i wojskowcj w tym krajn.

Wywiad USA jtiz w polowie 1019 r. podjal przcdsicwzieda majace na

cdti obserwacje Rosji r. tcrenn II Rzeczypospolitcj. 2 V odbyla sic. nroczy-

sla akredytacja posla Standw Zjcdnoczonvdi Ameryki w Rdwrderzc. Wraz
z posleni, iluglicm S. Gibsonem, przybyli dwaj al ladies wojskowi: kapitan

marynarki Clarence A. Abele i pplk Elbert IZ. Farmati. W nastepnydi latach

plarowkq warszawskq. obsadzano jedynic ntladi'es wojskowymi. Poczatkowo
raporiowali oni do Sztabu Goneralnogo w Waszyiigtoiiic, a po jego reorga-

nizacji w 1921 r.. do wydzielonego YVydziatii Wywiadowczwego, zakodowa-

nego jako „C-2". Komorka ta me zbicrafa materia low do realizacji zadari

doraznych hib tajnydi operacj't. Sknpiala sic jedynic na caloksztalcie sytu-

acji w Polsce i stosunkami z sasiadaini. a. zwlaszcza Niemcami i Zwiaakiem

Sowicckim 89
.

Kontakty Referat.u „Wsdiod" z wywiadem amcrvkaiiskim wynikaly

z ogolnej konrcpeji posznkiwania wiadomosci przez II Oddzial. Poczatkowo
Stany Zjcdnorzone mtaly byr rcjonr-rn. z klorcgo zainicrzano organizowac

wywiad na Rosjq od strony wscliodniej. Koncepcja ta. ze wzglcdu na zbyt

dnzc odleglosci od Sowietow, nic przyniosla spodziowanydi rcznltatdw, dla-

tego placdwka infbrinacyjna altadic wojskowcgo zoslala przeniosiona z Wa-
szyngtonu do Tokio. W pazdzieniiku 102-r) r. objal ja, pplk clypl. Waclaw
Jedrzejcwicz. Kontakty z amcrykatiskimi slnzbami spocjalnymi mialy miej-

sce w calym dwudzicst.olcdti miedzywojeimym, jednak byly znacznie mniej

intensywne niz z wywiadem francuskJm rzy brytyjskhn.

Ozywiona, wspolprac.i; z Fcdcralnym Murom Sledczym podejmowaly pol-

skic plaeowki konsularnc w Slanadi Zjodiiorzonych. Obscrwowaly one osoby

podcjrzane o dzia.lalnosc wywrotown.. kioro przybywaly do Slandw Zjedno-

czonydi z Polski Inb zamicrzaly wyjocliar do naszegn krajn. natomiast ame-
rykariski wywiad wojskowy intcresowal sic przcdr wszystkiin sytuacjfi mili-

tariifi Rosji Sowieckioj. Swiadczri o tym hczne przyklady kontakldw mi^dzy
kolojuymi attaches wojskowymi USA w Warszawic a II Oddzialem. 30 IX

1029 r. ltijr Emer Ycager zwrticil si^, za posrednictwrm kpt. Cnzarego Nie-

w^glowskiego, •/, Samodziclncgo Roforaln Ogolnego Oddziatn II, o informa-

cje dotyczijcfi organizacji GPU, obirranr przez pplk. Czeslawa Pawlowicza
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z BUira Studidw. Poniewaz w tym okresie w Zwiaxku Sowieekim przeprowa-

dzono kolejnaj reorganizacje. organdw bezpieczeristwa, Oddzial II przekazal

Amerykanom odpowicdnie dane. Major Yeagcr informowal, iz jego prze-

lozeni w Waszyngtonie z nicrierpliwoscia. oczekuja, szrzogdlowych daiiych

o strukturze i zadaniach OGPU i GRU zardwno w wojskn, jak i poza nim.

Orzekiwano rdwniez informacji na tcmat ochrony granic ZSRS, organizacji

kolei, a takze dzialalnosci zagranicznej OGPU oraz stanir liczebnym wojsk

OGPU i ich dyslokacji. Major Yeager stwicrdzil w pismie skierowanym do

szofa Oddzialu II: „wszelkie inrormacjc otrzymane od polskiego Sztabu Ge-

neralnego, sa, traktowane przez Departamciit mdj, jak rdwniez przcz armie.

jako scislc poiifne" 70
.

Informacje, o jakie zwracal si? wywiad amcrykariski, byly przckazy-

wane niezwlocznie. Kontakty z mjr. Yeagerem ukladaly siq dobrze, o czym
swiadrza informacje wymieniane za posiodnictwcm Samodzielnego Referatn

Ogdlnego. W pazdzierniku 19.12 r., w zwiazk" '' planowana zniiana attache

wojskowego USA, mjr Yeager dostarczyl do Oddzialu II szczegdlowa. charak-

toryslyke; pplk. Alberta Gilmora. Do zadati nowego atlarhr. niezaleznie od

spraw polskirh, nalezalo nlrzymywaiiie kontaktdw z wladzami wojskowymi

Czcclioslowacji 71
.

Wykorzystujac dobre stosmiki z wywiadem awerykariskim, R.eferat

„Wschdd" zdolat utworzyc na terenie USA wlasna, placdwkc; wywiadowcza..

Powstalaona w sierpnin 1 93*1 r., aiirwhomil jajniynior Lech Jczcwski, prze-

bywajacy na stale w Stanach Zjednoczonych, ktdry zglosil sie do Dcparta-

nientu Aeronantyki MSWojsk. z propozyeja piacy dla polskiego wywiadn. Po
roztnowie zast<;pca szefa tego departamentn, plk Tytus Karpiriski, przekazal

inz. Jczewskiego przedstawicielowi Rolei-alu ,,Wsclidd", por. Haliriskiemti.

Podczas kilkn spotkaii, ktore mialy miojsre w Warszawie w sierpniu 1934 r.,

inz. Jczcwski wyrazil powtdrnie zgodc. na place, wywiadowcza. za zwrot ko-

sztdw, ktore ocenil na dwiescie dolardw miesiecznie. Placdwka miala pro-

wadzic dzialalnosc dla Referatn „Ws<hdd", jak i Referatn „Zachdd"; usta-

lono, zc oba refcraty b<;da. przeznaczaly na ten eel po piecset zl, a spraw?

bedzic prowadzil Rcfcrat „VVschdd". llslalono takze zasady laczriosci. Inzy-

nier .Iciiewski przekazywal mcldnnki poczta. <lyplonialyezna; poprzez konsula

Zygfryda Englischa i radce. Mieczyslawa Grabiriskiego z MSZ. kicruja.c je na

nazwisko „Thieme Tcodor'. Podpisywal swa, korespondencjc; pscudonimem

„Tomas Tcofil". Placdwka otrzymala kryptonim „Mnry Tndor" 73
.

Placdwka dostarczala wiele warto.sciowych inforrnacji. .Inz w lutym

1 03") r. Oddztal II otrzymal wiadomasr, iz kierownik plardwki nawi^zal

kontakty z pracownikanii sowieckiego Aiiilorytt oraz adwoka<em Cliarlesem

Rocblem, ktdry zajmowal sic; rcalizacJH zleceti liandlowycli rza,du sowieckiego

na terenie Standw Zjednoczonych. „Mary Tudor" inrormowala. iz wszelkie

transakeje zwi^zane z zaknpem materia In wojcimego zawierane w Stanach

Zjednoczonych przez Amtonj nkrywane b.vly w doknmentach handlowych

pod innymi pozyejami. Pomimo to zdolal nzyskac itirormacje, z ktdrych wy-

nikalo, ze w cifigti dziesi<;ciu mtesiQcy 1931 r. nastqpil dwnkrotny wzrost

zaknpdw sowieckich w tym paiistwie.
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0<l I do X 1933 r, la^czna wartosc zaktipdw wyniosla cztery miliony sie-

dcmset dziewintnascie tysincy dolarow, a w arialogirznym okrcsie 1934 r.

kwota ta osia^gneja wiclkosc dziesiecin milionow piccitisnt dziowiecdzicsiexiu

pterin tysi^cy dolarow. Najwiekszy wzrosl nast^pil w kategorii „fabrykan-

tow dla awiacji i automobili" — z miliona rztcrystn siedrmdzirsiecm piijciu

tysiexy do pioxin milionow dziewiQcdziestrriu dwodi tysiecy dolarow. Na
zblizonym poziomic, okolo osiemdziesiexiu tysiecy, ksztallowaty si? zakupy

maszyn rolnirzych oraz fabrykantow przcmyslowych (dwa i pol miliona do-

larow). Prawie trzykrotnic wzrosla natomiast warlosc1 snrowcow i potfabry-

katow.

Inna informacja, nadeslana przcz p1acowk<; 1 VI 1935 r., swiadczyla

o ditzym zaiuteresowaniu Rosjan wynalcv.ion^ w USA spccjalnn masa, palna,

do nagrzewania pnszck z konscrwami. Eksponent Oddztalii II znal osobiscic

wynalazcQ, inzyniora atnorykaiiskicgo z Alabamy. powslrzymal go wiec na

poWonie ccnlrali od sprzodazy patonf u przrdslawiciHom sowiorkitn 73
.

Wywiad Stanow ZjrdnorzoTiych opcrnjary tia tnrrnir Polski zwickszyl

swq aktywnosc dopicro w polowir. 193S r. Z koutaklow z owrzcsnym attache

wojskowym USA, mjr. Williamcm II. C'olbornctii. wynikalo, zc Amerykanic

ititeresowali sic zwlaszcza tym, czy polilyka Ilitlcra doprowadzi do wybu-

clin wojny, jaki b<;dzie przcbieg, za.sicg i liual przyszlogo konfliktu oraz, jaka

winna bye w tym wszystkim postawa Stanow Zjodnoczonych. VVptyw na
aktywniejsza. wspofprar<; obii wywiadow wywieral nio lylko rozwqj wyda-

rzcti w Europic. Do zblizenia przyczynil si<; sam mjr C'olbern. ktory znal

dobrzo Polskc; z racji t.rwajarrgo dwa lala stazn (X 1931-X 1933) w Cen-

trum VVyszkolcnia Kawaleiii w Gnulziadzu. I)zi?ki lomii nanczyl sig jczyka

polskicgo i zawarl wiolo znajomosci wsrod kadry dowodczoj. Szybko zyskal

sobic opinio oficcra szrzcrze zyczliwpgo Polsco. Czcsto spotykal sie^ z szefem

Oddzialu II, plk. dypl. Tadenszcm Pdrzyiiskhn, a od I II 1939 r. z jego

nast^pca., plk. dypl. .lozrfem Sinolciiskim' 4
.

Oddzial II zapewnial majorowi Cofbornowi dos1<;p do najwazniejszycli

danycli dotyczficych'przcbiegii zajcria Czech oslowarji przcz wojska niemiec-

kic, syluacji w paristwarli ballyckich i na tcrcnie Wolnego Miasta Gdariska,

atakzerozwojn stosnnkow poisko-niomieckirh i wspoldzialania z naszymi so-

jnsznikami — Francja. i AngJia,. Amorykariski attache wojskowy otrzymywal

rowniez szczegcilowe dane dotycz^cc poszczr-golnydi uydarzeii oraz komen-
tarzt1

i occny polskicgo Sztabn Glownrgo. Hyl zorirnlowany w narastaja.cym

zagrozeniu Polski i znal zalozottta polskiHi przygotowati obronnyrli, Dzigki

jrgo raportom kicrownictwo wywiadn ainnrykanskirgo wiodzialo, jakie zna-

czciiie tnialy infonnarjo o cwenltialtiyin porozimiionin wojskowym mi^dzy

III Rzcszit a Zwipizkiom Sowit'ckim. oraz przewidywanrj agr<>sji z Zachodu
i Wscliodu.

Podpisanic sowiocko-nicmirfkirgo paktn o nioagrosji wzybndziio duze

zaintcresowanic mjr. Colberna. W mr'tdimkacii wysylanycli do Waszyngtonu
zwraral uwag<^ na opinio |>aimja.rp w Sztabic Glnwuym. W raporcie wy-

slanytn 26 VIII 1939 r. pisal: ,,kilkn rzlonkow iiolskingo Szlabn Glowncgo
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wyrazilo opinitj, ze najwieksze niebczpicczeiistwo paktu sowiccko-niemiec-

kfcgo lezy w jego efekcie moralnym, ktory inoze bye wykorzystany przez

Nirmcow w ich obecnych probach zdyskredytowania brytyjskich i francu-

skich gwarancji dla Polski. Co do Polski twierdza, cmi, ze nie oczekuja.* aby

pakt ten spowodowal jakas zmiane. stosunkow z rza.drm sowipekim" 75
. Wy-

wiad amerykaiiski, znaja,c stosunek polskiego Sztabn Gldwnego do paktu

o niragresji, nie przekazal jednak Oddzialowi II waznyrh iiiformacji, jakie

wczcsniej otrzymat z Moskwy.

Z opublikowanych wspomnieri Hansa von Herwartlia, jednego z najbliz-

szych wspolpracowiiikow ambasadora Niemiec w Moskwie Fiiodriclia von der

Schulenburga76 , wynika, iz Stany Zjcclnoczone byly na bicia.ro informowane

nic tylko o kulisach uktadu, ale takze o tresci tajnej klauznli. Rankiem

21 VIII 1939 r., doslownie kilka godzin po podpisaniu na Kremlu paktu

Ribbentrop — Moiotow, von Ilerwartli przckazal uizcdiiikowi ambasady

USA w Moskwie, Charlesowi E. Bolilenowi, tekst tajnrgo piotokohi do tego

nkladii.

Nieprzekazanie tycli uiezwyle waznycti informarji stronie polskiej byio

powaznym bledem anierykaiiskiego rzadn i wywiadu i nic swiadrzylo dobrze

o bjalnosci Sztabu Gencralnego Stanow Zjednoczonyrh. Wiadomo, ze przy

podpisywaniu ukladn uczestnirzylo kilka osob, nie zaclindzila wiec obawa,

iz natychmiast nasta.pi dekonspiracja zrddla informarji. Strona amerykan-

ska mogla poza tym przekazac informarje. w takiej formic, aby ewcntualnc

podcjrzenia zostaly skierowane na osoby z kre.gu rzadn sowierkicgo bib ogra-

niczyc jej tresc do zasygtializowania niebezpir-czeristwa bra ujawnienia tresci

tajnej klauznli do paktu.
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R o z d z i a I V

WALKA Z WYW1ADEM ZWIAZKU SOWIECKIEGO

a. Organizacja i metody dzialania wywiadu sowieckiego

przeciwko Polsce

Sowiecki wywiad wojskowy powstal lownoleglo z tworzonic-m sie; Armii

Czerwonej (RKKA). Poczatkowo iiosil tiazwe. Zarzad [nformacyjny Sztabu

Armii Czerwonej (Regtetntp), nast^ptiic Zarz<{d Wywiadovczy^Razwieihtpr).

Ostatocznie nazwano tc, iiistytucje Gtowuym Zarzadcrn Wywiadowczym
Sztabu Generalnego Si! Zbroj'nycli ZSRS (GRU).

Poczatkowo pracowali w nim sporjaHsci sluzb sporjalnycli carskiej R.o-

sji, ksztalcac intensywnic skierowanych do tej prary dzialaczy bolszewic-

kich. Dose szybko jednak proporcje sic; zmioiiity. Juz w 1320 r. przewazafy

osoby posiadajace nie tylko ,,prawidlowc" porliodzrnio. leez i lakie poglady.

Pimvszym szefem sowieckiego wywiadu wojskowego byt sziabs kapilan armii

rarskirj, G.I. Ticodorij'.

W 1920 r. fiiuro Polityczne C'K RKP(b) postanowilo powotac do zycia

w ramach struktury WCzK sluzbe. wywiadowcza,. 20 XII Feliks Dzierzyriski

podpisal rozkaz o powotaniu Oddzialu Zagranicznrgo WCzK ( Inostrannyj

Oltliet — INO). Charakterystyczne dla owrzcsnyrh cetdw stawianych przed

sowicckimi shizbami wywiadowczyini bylo wyznaczenie pierwszego szefa tej

instytiicji. Zostal nim Jakow Dawtjan. nzywaja^cy pseiidonimti ..Dawydow",
ktdry pracowal rdwnoczesnie w Ludowym Koniisariarie Spraw Zagranicz-

nydi jako kierownik wydziahi krajow nadbaltyckich oraz Polski (w latach

trzydziestycb byt nawel ambasadorem sowicckini w Polscc). Dcryzja ta spo-

wodowaiia by Ia nie tylko znaczeniem, jakio wladze komimistyczne przywia,-

zywaly do informacji z Polski, lecz rdwniez kleskami poniesionynii przez so-

wiecki wywiad wojskowy podc.zas wojny 1920 r. Polskiej delr-nsywie udalo sie

wowczas zneutralizowac znaczna. czqsc siatck wywiadowczyrh. Przed Daw-
tjanem postawiono zadanie ponownego if b zorganizowania. Do pracy w INO
WCzK skierowano wiclu bolszewikdw z wywiadu wojskowrgo i. charaktery-

styczne, wieln z nich bylo pracownikami Oddzialu Wywiadowczego sztabu

Frontu Zachodniego, wymierzonego przeriwko Polscc. Czcsc z nich to Polacy,

ktorzy przyjeb ideologic konninistyczna.-.

W latach dwndziestych i trzydziestycb zardwno INO WCzK, jak i wy-

wiad wojskowy (GRU) wykonywaly podobne zadania. Oprocz reldw kontr-

wywiadowczych za granic^ i wywiadowczyrh (wywiad polityrzny, wojskowy,
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ekonomiczny) obydwic struktury nrzestnirzyly w operacjach spccjalnych

majacych zardwno cliaraktcr polityczny, jak i wojskowy. Wspolpraca tych

wywiadow widoczna byla wyraznic we wspomnianej juz operacji „MOR-
-frust", jak i „Syndykat 2" (zwabienie na tcren ZSRS Borysa Sawinkowa),

czy dotyczacych „bialcj" etnigracji lub przygotowan do powstania w Niem-

czech i Bulgarii. GRU i FNO prowadzily dzialalnosc w skali globalnej, osia.-

gajac duze siikc.esy, wynikaja.ce tiie tylko z mozliwosci, jakie w tym kierunku

stwarza paristwo tolalitarne, Iccz rowniez z faktu pracy dla tych struktur

tysiecy ludzi na calym swiecie — czlonkdw partii komutiistycznych. Jednym
z pierwszycli zadan sowieckiego wywiadti wojskowcgo byto pozyskanic sprzy-

micrzeiicow w knjgacli swiatowego bizncsn, by nzyskac wsparric finansowe

dla gospodarki Rosji Sowieckiej.

Juz na poczatkii 1919 r. zostala iitworzona w Nowym Jorku pierw-

sza placowka GRU, ktorej dzialalnosc w powaznyiu stopniu przyczynila sie,

do zawarcia. umdw gospodarczych z najwiekszynii firrriami amerykaiiskimi.

VV wickszosci paristw Zachodiiicj Europy takze powstaly inst.ytucje kon-

trolowane przez sowiccki wywiad wojskowy. Na pocza,tku lat dwudziestych

GRU prowadzilo najbardziej aktywna. dzialalnosc na tercnic Nicmiec, Francji

i Anglii. Zblizonic nicmierko-sowierkic po zawarriti nkladu w Rapallo znala-

zlo swdj wyraz rowniez wo wspolpracy wywiadowczcj obn paristw. Kontakty

miedzy szefcm GRU. kpt. Siemionein Aralowem, a plk. Walfcrem Nicolaiem

wyprzedzily nawet oficjalne spotkania miijclzy przedslawirielami rzadow obn

paiistw. Nicmiccko-sowicckie spolki mieszane. powslajace w nastc;pnych la-

tarli,shizyly za parawan agentom GRU, prowadzacyni dzialalnosc przcciwko

Polsce z osrodkdw na tcrenie Berlina. Na ogoltia. liczbc trzystu dwiidziestu

dwoch umdw zawartyrli przez ZSR.S v. (irniami zagraiii'tznymi najwie.cej przy-

padalo na Stany Zjcdnoczone (sto cztcrnascie) i Niemry {dzicwie.cdziesiat

cztery). Najwic;kszy rozwqj tcj wspolpracy przypadal na lata 1919-1924;

wsrocl inwestordw zacliodnich znaiazlo si? ponad sto piccclzicsiat firm ame-

ryka.riskich i niemicckich. Rozwojowi kontaktow liatidlowyrii niewa.tpliwic

sprzyjata polityka tycli paristw, ale rola wywiadti sowieckiego byta znaczna.

Na terenie Francji. gdzie osiadlo wielu czotowycli cmigrantow rosyjskich,

takze obserwowa.no aktywna. dzialalno.se wywiadn sowieckiego. Jedna z wy-

krytych siatek GRU funkejonujaca w Paryzu liczyla ponad dwnstu piexdzic-

sieciii agentow, Ulworzyla ja, Lidia Czkalowa, urodzona w 188-1 r. w Rosto-

wie. Wsrod jej franciiskich wspolpracownikow znalczli sie; in. in. Louis-Pierre

Martin, wysoki nrzednik Ministerstwa Marytiarki i ptk Octave Doumolin,

wydawca cza.sopisma „Amide et Democratic", posiailajficy kontakty w kr?-

gach wojskowych. Poczynania wywiadn sowieckiego byly bacznie obserwo-

wane przez placowke Oddziatn II w Paryzu.

Sukcesy GRU juz w pierwszycli latarlt dzialalnosci byly mozliwe przede

wszystkim dzi<;ki znacznym srodkoni finansowym ])izeznaczanym na cele

wywiadowczc. Budzet wywiadn wojskowego na rok 1925. wedhig iiiformacji

wywiadu francitskiego
(
Deuxieme Bureau) siggal dziesi^cin mitionow rubli

w ztocie. O rozmiararli dzialalnosci GRU swiadczy dzialalnosc komorek wy-
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wiadowczych zajmujacych sie. przygotowywaniein falszywycli dokumentow.

W 19.13 r. wywiad ton dysponowal ponad piecioma tysiacami paszportow

zagranicznych pochodzacych ?. roznyrli paristw. Rok wczesniej szescset fal-

szywych paszportow podiodzilo z Niemiec. Wielu komunisldw aresztowa-

nych na terenie Polski przez organy kontrwywiadii i policje polityczna. bylo

wyposazonych w falszywe paszporty. nicktdrzy posiadali ich kilka3 .

Oddzial IF juz w polowie 1921 r. dysponowal iiilbrmacjami o organiza-

cji sowieckiego wywiadu wojskowego. 3 V 1921 r. przcprowadzono jcgo ko-

lejna reorganizacje. Placowka „Wilteg" zdobyla dokumenty regulujace nowa.

slrukture Itnzwiedupm. Zarzad Wywiadowczy RKKA skladal sic z czterech

oddzialow: I Kancelaria Ogolna, II Wywiad Wojskowy, III Wywiad Agen-

cyjny, IV Informacyjno-Statystyczny. W sklad urzedu wchodzity ponadto:

Biiiro Prasowc, Bibliotcka, Archiwnm i Drnkaniia. Oddzial III skladal si?

z pieciu wydzialow: Wscliodniego, Poludniowo-Zarliodnicgo. Poludniowego,

Zaclioduiego i Morskicgo. Wywiad przcciwko Polsce organizowal wydzial IV

Zacliodni. Z raportu „Wittega" wyiiikalo rowuiez, zo Zarzad Wywiadowczy

dysponowal tiic tylko wyodrebnionymi srodkami transportu w postaci samo-

chodow i motocykli, ale takze wlasna. warta. a nawct rzemieslnikami. Wraz

z jcgo scheinatcm organizacyjnym placowka przeslala do contrali piec map

opracowanych przez wywiad sowiecki. przcdstawiajaryrli dyslokacje. polskich

wojsk w czasic wojnv 1920 r. Jednym z zalacznikdw raportn bylo uzupel-

riioiiie do scliematu organ izacyjnego Zarzadii Wywiadowczrgo Piotrogrodz-

kiogo Okregn Wojskowogo oraz kilku koimmikatow opera cyjnycli sztabu Ar-

mii Czerwonej.

Od 20 XI do 1 XII 1922 r. placowka wywiadowcza „Gonn zdobyla

szczegolowe dane o organ izacji wywiadu Frontn Zachodniego. Jcgo sze-

fem by! komisarz Bobrowski, a zastepca; i kierowmkic-m agentury Kobzyr.

Oddzi'alcm informacyjtiym kierowat Ans Krmau (Eslorirzyk). Oddzial Wy-

wiadu Wojskowego pod legal Gorianskieiim. a Wydzialem Sperjalnym kiero-

wal Apster (Lotysz). Z raportu wyiiikalo rdwniez. ze Krmanowi podlegaly

sprawy zwiazanc z prowadzeniem wywiadu przeciwko Polsce. Uzyskano me

potwierdzone wiadomosri, zc dysponowal on tajnymi rozkazatni polskiego

Ministerstwa Spraw Wojskowy ch oraz informacjanii ze Sztabu Generalnego

Wojska Polskiego. Placowka przekazala pnnadto inlbrmacje o organizacji

polrocznego kursu wywiadowczego dla dwudziestu pieein slucliaczy. Kie-

rownikiem kursu by! Czaizow. W programie znalazly sic. m.in. zagadnienia

dotyczace wywiadu wojskowego (sto godzin), wywiadu agenturalnego (pie_c-

dziesia,t godzin), lacznosri przewodovvej (szesrilziesia,! godzin), taktyki ogol-

nej (d wiescie godzin) oraz admimstrarji Polski (sto godzin ) i jezyka polskiego

(sto godzin), Wiadomosri te uzyskali agenci placowki ,.Goriir"
1

.

Likwidacja wielu sowieckirli siatek szpiegowskicli na terenie rdznych

paristw pozwolita odtworzyc organizacje i metody icli d/.ialania. W dalszym

ciagu slabo znano jednak strukture centrali wywiadu wojskowego. Wedlug

danyc.li wywiadu franc uskiego, pocliodzncycli z kwielnia 192-1 r., dyrektorem

generalnym informacyjnvch sluzb wojskowycli ZSUS wiosna. 1921 r. by! Ar-
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wid Janow Sejbot, a jego zastc/pca, Alcksandcr Mir.bajlow Uslinow. Podlcgaly

im eztcry biura I Administracja Ogolna, II Wywiad Wewnctrzny, III Szpie-

gostwo za Granica,, IV Informacje i Statystyka. Wywiad przeciwko Polsce

organizowata IV podsckcja (zachodnia), ktora. kicrowal Nikolaj A. Nowicki.

Analiza. materiatdw wvwiadowc.zych dotyczacych Polski i panstw baltyckich

zajmowala sic wowczas Sekcja I (Zac.liodnia) Oiura Informarji i Statystyki,

kierowana przez T.S. Kosacza, dysponujacego osmioma pracownikami5
.

W Oddziale II analizowano dokladnic dane uzyskiwane podczas likwi-

dacji sowicckicli siatek szpiegowskich. 2.1 III 1922 r. oprarowano referat

Organizacja wywiadu sowieckiego i niemieckiego. Stwiordzono, ze wywiad

wojskowy Rosji Sowieckiej stara sic. wykorzystywac przcciwnikdw naszego

paristwa oraz wewncirziie spory politycznc. Kandydalow na swoicli wspdl-

pracownikdw poszukiwal zarowno wsrod koinunisto-w. jak i zdemobilizowa-

oyc.h oficerow i szcrcgowycli. Ujawniono d/.ialalnosf wcrbnnkowa, wywiad

u

sowieckiego zwlaszcza. wsrod Rusindw i Zyclciw.

Sowiecki wywiad wojskowy (GRU) organizowal na terenic Polski siatki

wywiadowcze oraz wysylal pojedynczycli agentow (lotnych), klorzy wykony-

wali dorazne zadania. Organizacja siatek wywiadowczycli opicrala si? na po-

dobnych zasadaeh. Ccntrala wywiad u w Moskwie oraz Oddziaty IV sztabow

okrcrgow wojskowych graniczacych z Polska. dysponowaly w poblizu granicy

agentami, ktorych zadanie polc-galo wyla.cznic tia przeprawianiu rezydentow

i lacznikow do Polski. Na tcrenie Polski zwykle w poblizu granicy, funk-

cjonowali wspdlpracownicy zajmujacy sit; wyrabianiem dokumentow legali-

zuja/ycb ich pobyt. Wykorzystywali prey lym swojn znajomosci w polskicli

urzedach.

W kazdym Okr^gn Gencralnym (Okregu Korpusn) byli nplasowani re-

zydenci. W kilku wypadkacli stwierdzono obecnosc dwoch. a nawet trzech

niczalcznie od siebie dzialaja,cych rezydentow. Utrzymywali oni kontakt

z centrala. za posrednictwem lacznikow. Rezydcnt mint do dyspozyeji po-

mocnika oraz kilku nie.swiadomych konfidentow. IJyly nimi osoby, ktorepo-

znawal w ramach towarzyskicli kontaktow. Informacje o znaczenni wywia-

dowczym uzyskiwal wykorzystujac nieostrozno.se rozmdweow. Podlegata rnu

siec, z ktorautrzymywal lacznosc przy pomocy jednego lub kilku lacznikow.

Agenci prowadzili dzialalnosc' samodzielnic lub wykorzystujac konfidentdw.

Siatki wywiadu sowieckiego korzystaly rownicz z pomocy osob zajmu-

ja.cycli st^ wyszukiwaniem mieszkaii dla przybywajacyrli kurierow lub agen-

tow. Osoby te, podobnie jak wlasciciele mieszkaii, nic byly zorientowane,

zc wspdlpracuja, z obcym wywiadem. Przcstrzegano generalncj zasady, zc

wtajemniczanie w szczegoly organizaryjnc nalezy maksymaluie ograniczac.

Jako wyjaiiuenic celu udzielanej pomocy najczQscicj wyraicuiano wzgledy

polityczne lub interesy liandlowe czy przemyt.

Stwierdzono rownicz, ze zarowno rezydcnt, jak i la.cznicy zachowy-

wali srodki ostroznosci polegaja.ee na poslugiwaniu siq wyla.cznie pseudo-

nimami i odbywali spotkauia w lokalacli publicznycli, na ulicach, w par-^

kach, nigdy w wynajmowanycli mieszkaniacli. JJjawniano przypadki spotkaii
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w hotclu „Rzvmskim", „Royal" i wnrJatohr. Osoby prowadza.ce dz.aialnosc

szpiogowska. z roguly Icgitymowaly si? logal.iymi dokumentami osohistymi.

Stwirrdzono, a unikatv jakiclikolwick kontakldw z ofirjalnymi przodstawic.e-

lami Rosji Sowicckiej, organizacjami konumistycznymi, a nawct zw.a.zkami

zawodowymi6
.

W polowie stycznia 1922 r. w hotclu ^Bristol" w pokojti nr 242 odbylo s.e.

kilka przeslncliari niejakiego Strawraynskicgo, jednego z agontow sow.eckich

ktory po przckroczeniu gratdcy sam zglosil si? Ho II Oddzialu. Ujawnil,

ze zostal wyslany do Polski przez.naczelnika Rnsmnduprmnhcmja Ukrainy

•

( Kl.ymu _ Mazuta. Zadania wywiadowcze zostaty mil zlecone w obecnosci

szcfa Zarz^du Razwietlupm wystc.puja.cego pod nazwiskiem — Scwernych.

Strawczyriski szczegdlowo przedstawi) plan swojoj dzialalnosci wywia-

dowczH. Obejnnowal on nastc;pujaco przedsicwzicaa
7

:

„1. Wyjechac do Polski i w rejot.ie Ubelskiego Okrcgu Wojskowego zor-

ganizowac placowke. wywiadowcza..

2. Po przybyciu do Polski wyrobic sobic logalno dokumenty.

.1. Wybrac sobic punkt do Tezydoncji.

A. Wyszukac sobic wspolpracownikdw, a mianowicic:

a) jedncgo pomocnika i zast.cpc?,

b) trzcch lub czterech ageutow,

c) odiiaiezc kuriera.

5. Uwzglc/lniajac stosmiki lokalne. opracowad prcliminarz budzetowy

dla placowki. ,

0. Po ukoiiczeniu organizacji placowki, wyslar szczegolowy raport do

Cliarkowa, wcdlug doreczonego adresn koiispiracyjiiego'.

Z zezi.au Strawczynskiego wynikalo. ze wywiad sowietki wyposazyl go

w falszywc dokumentv' kartc. „ideHtyrz..nsci". karlkc do wymddowan.a oraz

swiadec.two urodzenia. Dokmnenty to zostaly pod.obio.ic przcz agenta lla-

-niW»pra— Mojsze Aszmana, zamieszkalego w miojsoowosn Korzec. Straw-

rzvuski zamicrzal wrdric w swoje rodzinnc strony, by wyrobi.r sobic w Kicl-

carh antentyczny dowdcl osobisty i pozostale dokumentv. Postanowil, ze naj-

dogod.iiejszym rejonem do prowadzrnia dzialalnosci wyw.adowczej b^dzie

Radom lub Kiolce.

Zloceniodawcy z Cliarkowa pozoslawili mu wolna. rck? przy doborze

wsnotpracownikow. Strawczyuski wiedzial jednak, iz Rosjamc me maja. za-

..fania do Polakdw. Polecili mu, aby kandydatow iia za Stej>rc .
pomoemka

noszukiwat wsrdd osdb narodowosri: nion.ierkiej, wegicrsk.oj, lotcwskiej, Li-

tewskiej lub bialoruskicj. Contrala w Cliarkowie mo-la zaakcoptowac nawet

Zyda lub Rosjanina przeb.Vwaja.ccgo na cmigracji. Polacy wzbudzal. wyja^t-

kowfj nieufnosc.

Strawczyiiski ujawnil oficerotn Oddziatu II, jakim krytcnom powmn,

odpowiadac'kaudydaci. Wywiad sowiocki wymagal, aby agenci posiadali le-

galnc dokumentv osobiste, dobrze znali jozyk polski i
miejscowe stosunki

oraz toren. Przed podjer.ie.n decyzji o wcrbniiku St.rawczyi.sk. mial uzu-
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skac szrzegolowc dano biografirzne kandydata. a zwlaszrza poznac jogo po-

gla_dy polilyczne. Ccntrala w Charkowic zyczyla sobir rownioz mice fotogra-

fie zwcrbowanycli oscib. Wszystkic przedsiowziccia organizaryjne placowki

miaty bjic zakoiiczone do 15 II 1922 r. Najpozniej w lym diiiu Strawczyriski

miat wyslac pierwszy raport do ccntrali.

Intcrcsujaco przedstawial siq prrliminarz budzclowy, opracowany przez

Strawczyriskicgo na podstawie wytyrznyrh otrzymanydi w Cliarkowie:

a) wydatki osobistc i pensja Strawczyriskiego — 200 000 Mkp
b) pensje* agentury po 150 000 Mkp x 5 osob — 750 000 Mkp
e) wydatki shizbowe (zakup matcrialow

wywiadowczycli, oplaccnic wydatkow agonimv) — 200 000 Mkp
d) wydatki nieprzewidziane — 50 000 Mkp

Razcm 3 000 000 Mkp 12

Podczas nastQpnycli rozindw, klorc odbywaty sic jnz w pomicszrzcniacli

Ccntralnej Agentury przy til- Brackiej IS, .Strawczyriski njawni! szyfr oraz

klucz do niego, ktoryin bylo slowo Girrmiinkc. Ponadlo przcdstawil adresy

kontaktowe na tcrcnio Polski oraz dwa zaswiadczenin pol wiordzajace wy-
konywanie zadania na r/.ecz linzwicduprti i WCzK. Piorwszc zaswiadczenie

zostalo wystawione 8 H 1921 r. w Moskwie na nazwisko Strawczyriskiego,

driigie w Charkowie "26 VF na nazwisko Sawczuka. Slrawczyriski przekazal

instnikcJQ, ktor^ dostal w Charkowie, a majara, mu sluzyc do zamieszczania
ogtoszoii w prasie pol.skicj.

Zadiowanip Strawczyiiskirgo i przekazanc informai-jo nir budzily podej-

rznii, dlatego kiorownictwo Oddzialn II podjelo dcryzjr o zaangazowamu go
w relacli inspiraryjiiyrli. Postanowiono, v.o br^lzio pisal raporlv wywiadow-
C7.c w obecnosci przrdstawiciola TF Oddzialn. Zgodnir ?, polcccniom ccntrali

w Cbarkowic kazdy raport inial byr sporzadzony przy wykorzystaniu taj-

nopisii. Ustalono, zc. wszystkic osoby Iworzace sicr Sl.rawrzyriskicgo bedq
wskazane przcz II Oddzial. Strawczyriski dysponowal rowniez kontaktem
z przcdstawiciclem kierownictwa. YVCV.K v; Moskwic. dlatego Oddzial II mogl
podJB_c probe inspirarji rowniez tej stiizby sowicckicj.

Ostatecznic podjclo decyzje o wyslaniii Stiawrzyiiskicgo do ZSRS jako
agrnl.a IF Oddzialn. Po przybyciu na miejsce mial nawiazar kontakt z cen-

trala. w Warszawie za posiodnirtwcni wyslancgo przcz siebie lacznika. Zc
zobowi,-p:ari swych Strawczyriski nie wywiij/al si^, po i)owro<:ie do Rosji

awausowal w slnzbip wvwiadowrzej. Z odnalrzionyrli doknnifiilow wynika,

i/, Oddzial II zainieizat skotnproiTiitowa<; Srrawczyiiskiogo. njawniajqc jego
informacje posplstwn sowieckionm w Warszawie.

Nirzaleznic od wywtadn wojskowogo w Rosji Sowiockicj fnnkcjonowaly
rozbudowane slnzby spocjalnr prowadzacc pizedp wszystkim wywiad poli-

tyczny oraz zwalczajace wszclkic przrjawy dzia.falnnsci antykornnnistycziiej.

WystQpowaty one pod kolejnvmi nazwanii: WCzK (7 XII 1917), GPU (6 IV
1922), OGPU (I 1923), NKWD (10 VII \m I ). W znarziiio wickszym stopniu
niz GRU wykorzystywaly one dla wlasnycli celow parlir komnnistyczne na
calym swiecic, poshtguja.c sic striiktmanii Komintrrmi .
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J iiz w polowic 1922 r. Oddzial II dysponowal ctohrym rozpoznaniem

tyrli slnzb. Szczcgolowo rozpracowatio zwlaszcza organizacje WCzK w za-

c'hoclmcli republikach Zwiazku Sowicckipgo. Miedzy innymi ustalono sklad

i obsade. personalis Wolijubcze.ka na tcrcnic Charkowa. Skladal si? on z pi?-

ciu oddzialow. Poza dwoma Oddzialami Oporacyjnymi i Slr-drzym funkcjo-

nowat Zarzad Wiezienia i Oddzial Administracyjny. Plarowka. ta. kierowal

wdwczas niejaki Burow, jego pomocnikiern i naczelnikiem Skkrietno-Opiera-

tywnego Oddzialu by! Szarow. PctsotioI Wotgubczekn skladal s\q z czterystu

dwndziestu pracownikow jawnycli i stu szoscdziesieriu tajnych, z tych sie-

demdziesicxhi osmiu prowadzilo w tym czasie dzialalnosc na tercnie Pol-

ski. Agenci WCzK wysyiani do Polski kovzystali z dohrze zorganizowa-

nej sioci kanalow przerztitowych (etapow). Na lereiiic Polski funkcjono-

waly tzw. podpunkty, ktore samodzielnie prowadzily wywiad obejmujacy

rdzne dziedziuy, zwlaszcza rozpracowanie lranspoTl.il, funkcjonowanie insty-

tncji paiistwowycli, badauic nastrojow spolerxcnstwa. Wskazywa.no rowntez

osoby sympatyzuja.ee z rnchem komnnistycznym lnb wyrazaja.ee chec wyja-

zdu do Rosji Sowieckiej. Agenci Charkowskiego Oddziahi WCzK najczesciej

przckraczali granice, Polski w rcjonacli: Korzec-Czorlkdw-Zbaraz. W przy-

padkn zatrzvmania przokiipywali polkjanlnw strswgacyrli jej w tym okresie.

Agentami WCzK byli najczesciej Zydzi. Midi oni dobre kontakty w rejonie

pogranicza wsrdd hinkcjonariuszy policji graniczne-j i zolnierzy. Niczalez-

tiio od kanalow przorzntowycli dla agenlnry fimkcjoiiowaly szlakt kimerskie

pmwadzacc do Warszawy, Lodzi, Plocka, Krakowa. Tarnowa. Stanislawowa,

a tak/.r- na Wegry. Do ccntrali w Cliarkowie trafialn wirle dok itmentow woj-

skowyr.li. Z rognly bylv one dostarczane w formie odrecznydi odpisow. Jeden

7. agentow polskiego wywiadn widzial korespondeiicje organow tercnowych

II Oddzialu. Ujawnil r'owniez fakt zdrady wspolpracownirzki Ekspozytury

Oddzialu II DOGen. wc Lwowie. za.sady szyfrowania korespondencji i funk-

cjonowania tajnej komorki zajimijacej sic. podrabianiem polskirb dokumen-

tow.

Oddzial II znal organizacjg sowieckiego wywiadn politycznego. Obser-

wowal zmiany w stnikmrzc i metodach dxialania. Ontrala OGPU micscila

sic w Moskwio przv plani Liibiariskim. W bndynkacli zajinowanych przez

tc instvtucjQ znajdowaly sic biwra i pomioszczenia prarnwtiikdw OGPU. Ho-

tel ..Savoy", potozony w poblizu, admiiiisiiowany przpz agontow OGPU,

przoznaczony byl dla gosci zagranirznycli przyjezdzajacycli do Moskwy. Za-

rza,d OGPUskladal sic. z dwnnastn podstawowycli oddzialow. Najwaziiiejsze

fimkcjc spelnialy: Oddzia! Kontrwywiadowrzy (KRO). Oddzial Tajny (SO),

Oddzia! Specjalny (SPEKO), Oddzial Zagranic-ztiy (IXO) 10
-

Oddzial Kontrwywiadowczv {KRO) prowadzil obsorwarJQ wszystkich

misji zagranicznycb na tcrenip ZSRS oraz kontrwywiad ofpnsywny. Z jego

dzialalnoscia. mialv do rzvnienia plarowki wywiadowrze i mrormacyjne. Od-

dzial ten nadzorowal rdwniez prac<; wi<;kszos<i instyliirji sowierkich, admt-

nistracK Uoteli, kin, lokali rozrvwkowyrli. Organizowal rowmez wywiad za-

graniczny, ntizymiijac scisly kontakt z IV Oddzialcin Sztabu Gcncralnego
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Armii Czerwoncj — GRU. Wrdlug rozpoznania Otldzlalu II wykorzystywal

wytacziiie agcntow pownych i wyprobowanycli wczcsniej przez Oddzial Infor-

maryjno-Rejestracyjny (IRO), wzg!c;diiic Oddzial Oddzielny (00). Agentow

wykorzystywanydi za granica, dzielono na zawcrbowanycli (dwustronnych),

czyli podstawionycli ujawnioiiym obrym agentom, oraz wlasnycli, pracu-

jqcycli wylacznie dla OGPU. Oddzial If dysponowal danymi o zasadach

wynagradzania agentury sowiockiej i przrkazywania poprzc-z ilia matcriaiow

inspiracyjnycli.

Oddziat Zagraniczny (INO) obslngiwal placowki wywiadowcze funkcjo-

nujarr w kazdym posdstwic i wiijkszym konstdacio sowiockim oraz „nie-

Icgalna." agentnre pracujaxra. pod fikryjiiymi nazwiskami t na falszywycli

paszportacli. Praca Oddziahi Zagranicznogo polcgala na obsorwacji sytu-

acji polityczncj i gospodarczoj poszczogolnydi paiistw. zdobywaniu tajtiych

dokumentdw rriajacyrh wartoxc wywiadowrza., ujawniniiiu Rgcntdw paristw

obcych wysylanydi do ZSRS, slcdzrtiiii i dozintcgracji rmigracji rosyjskiej.

Zarzadowi OGPU podlegaly putki Wojsk Ocbrony Pogranicza — Po-

granotriady (PO). Pomornik dowddcy w kazdym pulku kiorowal tajnym

dzialcin opc-raryjnym [Socziem — Sirkrictno Opirvaliwnaja Cziesl), orga-

tiizujacym ptyiki wywiad na tcrciiic sa/indujarydi v.v Zwiazkicm Sowicckim

panstw. Zadania Socziem pologaly na zbieraniu danyrli iiirormacyjno-rcjc-

stracyjiiydi na potrzchy dowodcy Pogmnotriatht, prowadzcniu walk! z prze-

mytcm, kontroii legalncgo rucliu granicznogo, badaiiinin morale i lojalnosci

zoinicrzy oddzialdw pogranicza. Do potnury OGPU byia przydzicloiia Mi-

licja (inunrfurowa i slodrza), zajmujaca sic; gldwnic sciganic-m przestQpstw

kryminalnycli 11
.

Na rzecz wywiadii wojskowcgo i politycznego prowadzilo dzialalnosc

wicln czlonkdw parlii i orgaiiizacji komunistycznycli. Szrzcgdlnio grozne byly

glejboko zakonspirowane ogniwa Wydzialu Wojskowcgo KPP. zajmiija.ee siq

zardwno agilacja, wsrod zoinicrzy, jak i lozpracowywaniom poszczegdlnych

jednostek i obiektdw wojskowydi VVP, a lakzc zakladdw zbrojcniowycli. Po-

zoslale organizacjc komiinistyrzne, dysponupicc wplywami i konlaklami nic-

mal \vp wszystkidi dzicdzinacli zycia panstwowego i gospodarrzego, stano-

wily przedluzenie siafck wywiadii sowicrkicgo.

Czynuikanii ulatwiajacymi dzialalnosc wywiadowrza, na naszyni tere-

nic byla. przede wszysl kirn stmktura namdowosciowa Rzcczypospolitej. Du-

zym mlogodnirnicm dla wywiadii sowicckirgo bylo wystcrpujace powszech-

n ic bagatelizowanie nicbezpicczenstwa szpicgostwa. iiadinicrne gadulstwo,

zwlaszcza w wojskn i wsrod fnnkcjotiariiiszy paristwowycli. uprzedzenie do

shizby koiitrwywiadowrzcj -- majaco swe ziodlo \v zbyt cz^slytn angazo-

watiin organdw bcz])icczoiistwa do rcnlizarji nicklorycli clcniotilow polityki

wown^lrznej.

Obccj dzialalnosci wywiadowczoj sprzyjaia otwaitosc polskicli granic

pozbawionycli powaznycli przcszkod nalnraltiycli. Istnicnio malego rucliu

granicznego, dobra komiinikacja z W.M. Gdnnskictii. Intwr poruszanie si?
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po Polsce, brak trudttosct jezykowych wobec duzcj lirzby osdb nie mdwiq,-

cych po polsku lub stabo znaja.ryrli jczyk polski, W tej sytuacji wywiad
sowiecki dzialal w znacziiie korzystniejszycli wamnkacli niz wywiad polski.

Wywiad sowiecki prowadzony byl w sposdb totalny, z wykorzystaniem me-

lod rzadko spotykanycli wowczas w imiycli sliizbach wywiadowczych. Sprzy-

mierzeticein wywiad u sowieckiego okazala si? emigrarja rosyjska, ktdrej sku-

piska znajdowaly si? w wigkszosci paristw. Sytuacji; te potwicrdzaly liczne

afery iijawniane przez polski kontruywiad i sluzby wywiadowcze paristw

sojuszuiczycli' 2
.

Szczegolnie intcnsywna. dzialalnosc wywiadowrza i dywersyjna. noto-

wano na porza^tku lat dwudziestycli . W picrwszcj polowic 1923 r. rezy-

dentura wywiadu wojskowego (Razwiuhtpra) i odil/.iat OGPU w Warsza-

wic podlegaly pracownikowt poselshva sowieckiego Mierzyslawowi Loganow-

skicmu, Poiakowi z porliodzcnia, ktdry do Konuinistyrziicj Partii Robotni-

rzcj Polski przeszedl z Polskicj Parti i Sofjalrslycznrj. Podczas wojny domo-

wcj w Posji Loganowski wyrdznil sic ua IVoncio, olrzyma! order Czerwonego

Sztandaru i cicszyl sic. osobistyini wzgledami Feliksa llzicrzytiskicgo. Po-

niewaz szef WCzK lubil ot.aczac si? koniiinistaini polski mi, zapropoiiowal

f.oganowskicrmi prace: w policji polilyczncj, Podobra, ofcrte; zlozyl mil Jdzef

Unszliclit, czlonek kolcgitim komisariatu wojskowego oraz kierownictwa wy-

wiadu wojskowego. Loganowski przybyl do Warszawy jako rezydent Razwie-

fluprn. Jego pozycja byla wyjaikowa, poniowaz Unszlirlit kierowal wowczas

nie tylko wywirtdcm wojskowym, lecz takzc sckcja. polska. Miodzynarodowki

Kotnnnistycztioj. Poniornikicin Loganowskiego z raniicnia OGPU byl Ka-

zimicrz Kobccki, rdwmez Polak z porliodzcnia, wrzcsniej czlonek Polskicj

Partii Socjalistycznej. Nie dordwnywal on Loganowskicnm pod wzglcdem

intelcktualnym, ale za t.o potrafit dose dobrze organizowac dziatalnosc wy-

wiadowcza, na tercnie Polski. Potwieidzciii''m tego byla trc.se jednego z ar-

tykulnw w „K»rierze Czerwonym", poswieconcgo szpirgostwu sowicckicmu

w Polsce. Kobockiego nazwano w niiti krdlcm szpiegdw, ktdry specjalizo-

wal sic; w wcrbowaniii agentdw pracujacych poza posolslwcm. W kontak-

tarli 7. czlonkaini siatck poshigiwal si? fnlszywymi iiazwiskami. Jak podaje

dwrzcsuy sekretarz posetstwa sowieckiego w Warszawie, G.Z. nicsiedowski,

Koberki dysponowai dziesiatkami agentdw i iiiforrnatoidw tkwiacych w rdz-

nycli srodowiskacb spolccznycli. Na podsl.awie otrzyinywatiyrli od nich wia-

domosci przesylai do Moskwy sprawozdania o sytuarji polityrznej w Polsce.

Sprawozdauia tc byly iizupeliiianc inatprialami iiirormaryjtiynii opracowy-

wanymi przez drugiego pomoniika Loganowskicgo, poslugiijarego sic nazwi-

skaini Karskij i Tuszcziik. Trzerim poinocnikiem Loganowskiego byt niejaki

Katttarutkis, Lotysz, kienijacy wczesniej oddxialcm \V('zK w Archangielsku.

Podlegalo inn dziesi<;ctu fuiikfjoiiaiiiisxy OCiPU, zal rudiiionyrli w poselstwie

sowierkiin w Warszawie 13
.

Zadania z zakresn wywiadu wojskowrgo Loganowski wykonywal przy

udziale oficera Sztabu Generalncgo Annii Czerwonej, Jelrnskiego. Zdolal on

zorganizowac sialki wywiadowrze werlmjai' cztonkow K'PRP oraz sympaty-

230



kow ruchu komunistycznego wsrod kolc-jarzy, rzemicslnikdw i robotnikdw.

Do dzialalnosci na rzecz Razmcdupra (GRU) wykorzystywal rowniez przed-

stawicieli Zwi^zku Mlodziozy Komtinistyrzucj pelniarych stiizbe. w wojsku.

Na porzalku lat dwudzirstych sowierki wywiad wojskowy i polityczny

dysponowal kilkoma plarowkarni na toronic Gdariska. Byly one organizacyj-

nie pndporzadkowanc rezydentnrze warszawskiej GR(.' i oddzialowi OGPU.
Rosjanie wykorzystywali mozliwosc wyjazdn obywalHi polskicli do Gdariska
w ramach niclni bezwizowe.go. W miosne lym zardwno kontrwywiad polski,

jak i policja polilyczna mialy mniojsze mozliwosci dzialatiia niz w kraju,

pomimo to skutccznie obscrwowano poczynania sowicckirli siatck. W lipcu

1923 r. zlikwidowano czese tajnej organizacji o nazwir Ru.tsisckes Repa-
triations Komitee, klora w rzcczywislosci by la ekspozyturfi OGPU w Gdari-

sku. Ujawnionoscisla.. wsp61prac<; .Tana Biolanina, kirrnjacogota organizacji,
z posnlstwcm sowieckim w Warszawic i contrala. OGIMJ na Enrope, maja_ca.

sicdzibc; w Rrrliiiip. Po arosztowaiiin RiHanina sledzono pozostalyrli czloti-

kdw tc-j organizacji, prowadzacycb dzialalnoM- szpirgowska i propagandowa.
na tcrytorinm Polski. Grozna by la zwtaszcza grnpa nicjakingo Raubego,
fiinkcjonujaca na torcnio Gorncgo Slaska.

Na terenie. W. M. Gdariska. w latacli 1020 -102 1 ftmkcjonowala row-
niez inna placowka sowiockiogo wywiadn ofcnsywnogo. zakonspirowana pod
nazwa_ Rosyjsko-Gdaiiskic Binro Ilandlowo — DAI?. Micicila si? przy ul.

Ogrodowej 21 (fhindrf/asxc). a podlogala berliiiskiej rrntrali mic-szczacej si?

w Ainbasadzio ZSRS. Oddzial II dyspnnowai danynii na temat dzialalnosci

Wiktoia. Koppa, kicnijacogo ta. cc-nlrala. Obscrwowano joj agentow w okre-

sir plcbiscytu na Gdrnym Sla^kii, gdy wykorzystywali iniojscowr organizacje

komnnistyczne do dzialaii antypolskirli. Podcza.s inwigilacji jodnego z dzia-

larzy komunistycznycli, La.piiiskiogo. stwicrdzono, zc borliriska crntrala wy-
korzystywala rdwnicz nicktdro rosyjskic organizacji oinigiacyjnc. Lapiriski

aklywnic wspofpraenjary 7. osrodkiotn boilitiskiiti znjmowal sic wywiadem
na rzcrz Rosji .Sowieckicj, korzystajar v. pomor.y jndiingo z bylych agentow
gen. Antona Dnnikina o nazwiskn Orlow.

VV lutyin 1022 r. z Ambasady RP w Moskwie olrzytnann iiiformacje., iz

jedc-n z agentow sowicckicli ntrzymujacv kontakty z c-kspozytura. berliriskfi

zdobyl dokntnenty franenskic- cliaraklriyziija.ee organizacji i personel pol-

skiego Szlabn Generalncgo. Z iiilbrntarji przekazancj do Moskwy poprzez
beiliriska. centra le; wynikalo, zo w polskim S(! praciijc wicln nic-odpowicdzial-

nyrb ludzi, a nawct agontow iijawniajaryrh t.ajne plany i zarzadzenia obcytn
rza_dom. zwtaszcza sowirckicinn i nioiriiockionin. Infonnacja ta rniala ogohiy
charakl.or, Jcdnakze kilka lat poznirj njawniono wspdtpracowiiikdw sowicc-

kiogo wywiadn Ikwia/yrh takzo w Szl.abio Gcnoralnytn W'ojska Polskiego,

natomiast w czorwen 1922 r. zdolano |>ot.wirrdzic dalszy wzrost aktywnosci
bcrliiiskiej ccntrali. Lirzba urzednikow sowicckicli posiadajijcych paszporty
dyplomatyczno wzrosla do ponad szraciiisot osob. \\ XI 1922 r. dzialatnosc
toj rontrali nlcgla dalszcj rozbndowir. slajac siQ wrdlug oron Oddztalu II

drngim po Moskwie osrodkiom wywiadn wojskowcgo,
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Poza wywiado.m politycznym i wojskowym z posclstwa sowieckiego

w Warszawie i z bcrlifiskiej centrali kicrowano akcjami dywersyjnymi i ter-

rorystyc.znymi. Przyktadcm moga. bye liczne zamar.liy bombowe rotowane

w 1923 r. W okresie poprzedzajacym urorzystosci na placu Saskim 3 V
1923 r. agenci OGPU podjcjl przygotowania do kolc-jncgo zamachu bombo-

wogo, Srodki wybuchowc byly od pewnogo rzasu sktadowane na tercnie po-

sclstwa sowieckiego. Organizacje terrorystyczno-dywersyjne, kierowane mi?-

dzy innymi przcz Bagiriskiego i Wieczorkiewicza, znalazty sic P°d inten-

sywna, obserwacja policji polityczncj i z akcji tej zrczygnowano. Jednocze-

snie podjeto przygotowania do zamaclut na Jdzefa Pilsudskicgo w jego will)

w Sulejowku. Do akcji tcj rowniez nic doszto. Jednakzc 13 X w godzinach

rannych przeprowadzono tragiczna. w skntkach akcjQ w Cytadcli warszaw-

skiej. \V wynikii podlozcnia bomby cksplodowaly sklady arnnnicji. Wybiich

spowodowal wide oliar. Protest rzadu polskicgo i arc-szlowanic Bagit'iskiego

i Wierzorkiewicza spowodowaly ogiaiiirzeiiic liczby sowiockicli aklow dy-

wrrsyjnycli w ccntralnej Polsce. Wickszy narisk polozono na prowadzenic

wywiadu wojskowcgo.

W XI 192-1 r. po mianowaniu Wojkowa. poslem sowicrkim w Warszawie

nasta,pil intensywny rozwoj siatek ftinkcjoim.ia.cych w Polsce. Materially wy-

bnchoweodeslaiio do nerlinakierujammi oddzialem OCSPU Midialowi Gor-

bowowi. Nowvm szefein rezydentury warszawskiej GRU zostal Zubow. Jego

pomocniczka/zostala llireiicwajg-Balaszowa. Siatka,- wywiadowcza. kterowala

natomiast Maria Skokowska, pclniaca oficjalnic funkeje. sekretarzaposelstwa.

Zworbowala micdzy imiymi bylego oficera \VP llnicza, ktory przeszedl do

KPRP, aby nastcpnic podjar. dzialaltiosc szpiegowska.

Nic wszyslkic przypadki zdrady byly w pore; njawnianc- przcz polski

konlrwywiad. Sowicrkie shizby wywiadowrze uimcjclnie wykorzystywaly

kazda. tiiozliwo.se podjeria inspiracji na wieksza. sknlc. Jcdna z najwiekszycli

afcr, w ktorcj uczcsl.iiiczyli rowniez Polacy, by la sprawa orgatiizacji monar-

cliistycznej powslalej z inspiracji i pod ralkowita kontrola. WCzK na po-

czatku lat dwndzieslvrli. Wywarla ona powazny wplyw na datsze funkejo-

nowanie Refcratn ..Wscliod", a takzc spowodowala ziniany w metodach dzia-

lania wywiadow paiislw etiropcjskicli, dlatogo poswierimy jej wiccej micjsca.

C\V iiteraturzo sprawa taznana jest pod nazwa. MOR-Tmst (Monarchisti-

czicskojz Obicdinienijc Rossiji). Dmgi czlon by! prawdnpodohnic kryptoni-

liicm stosowanvm przcz sowiccki kontrwywiad. Jcdnn z osob, kloraodcgrala

istotnq role w tcj aforze by} por. Wiktor Slcckiewicz, wyslany na poczqtktt

1920 r. przez Koiiictuli; NaczclnEt Polskicj Organi/acji Wojskowej nr 3 do

Kijowa i Wintiicv z zadaniem ntworzenia siatek wywiadowrzych na tere-

nic Rosji, Stcckicwicz by! czlonkiem Wilcnskiego Okrcgn POW. Jego po-

cbodzenie, doswiadczonie w dzialalnosci konspiracyjncj, zdolnosci organiza-

cvjne, biegla znajomosc j^zyka rosyjskirgo. dawaly gwaranrjc zc uda mil s\q

stworzyc sprawnic. rimkcjoimja.cy wywiad na. zaplcrzn frontn wschodniego.

Naczcl'ne Dowodztwo \VP oczekiwa.lo wdwezas na wiadomosri o przewidywa-

ncj ofcnsywio bolsznwic-kicj. Do pomocy zostala ran przydziclona peowiaczka

232



2 tercnu Ukrainy. Dysponowa) adrosami konspiracyjnymi w Moskwic, Pio-

trogrodzie, Kijowie i innyrli miastarlt Ukrainy. Granire estorisko-sowiccka^

przekroczyli w rejonie jeziora Pcipiis. Przez Piotrogrod dotarli szczeiliwie

do Moskwy, jednak tam wpadli w rqce sowieckie.

Porncznik Steckicwicz byl przeslucbiwany osobisrie przez Dzierzyri-

skicgo. Widocznie nie wytrzymat tortur Inb grdzb, gdyz iijawrtil nie tylko

swoja. wspolpracowniczke., ale takzc adresy i kontakty, w wyniku czcgo

WCzK dokonata pogromn nie tylko POW, ale i osob posrednio zwiaxanych

z ta, organizacja,. Niezaleznie od tego Dzierzviiski wykorzysta! Steckrcwicza

we wspomnianej wczcsniej organizacji „MOR-Trust". Wczesniej zostal on

zaangazowany do pracy w departanienrie kontrwywiadu WCzK. Poslngiwal

sic, nazwiskami „Kijakowski", „Kolesnikow" i „Kosii'iski"r\

Niemal rownoczesnie ze Sterkiewirzem w r?ce bolszewikow trafit drugi

oficer polskiego wywiadu, Ignacy Dobrzyriski, wyslany na tyly Artnii Czer-

woncj wraz ze swu narzeczona, M. iN'awrorka,. Jak slwrmlza Ntezbrzycki

„oboje ncbodzili za nieprzejednanyrli antybolszewikow i icli praca w pol-

skich organizacjach wojskowyrli stanowila prawdziwic boliaterska, karte.".

Dalszo losy Dobrzyriskiego byty podobne do Sterktcwirza. Po przeslucha-

niai'li z udzialein Dzierzytiskiego wyrazi! zgode. na piacc w WCzK. Wystq-
powai pod nazwiskiem Sosnowski.

Przedsie;wziecia, w ktoryrli nczestnirzyli Sleckiewicz i Dobrzyriski, mialy

szoroki zasiqg. Byly podporza<lkowane celoni straiegicznym. wynikajacym

z zalozeii polityki sowieekicj. Po zakot'iczeniu wojny domowej bolszewicy

obawiali siq nowej Jnlerwenrji kapilalistvrznej", a takze niepodlegloscio-

wyrli da,zen narodow nierosyjskidi. Dyplnmacja snwierka podejmowala za-

bicgi maj«ice na celii znmicjszenie zagmzonia nowa. interwenrja; przez roz-

bicie „otoczenia kapitalistyczncgo" na dwa obozy: zwyriczcow t poszkodo-

wanycli przez Traktat Wcrsalski. Istotnynt niebezpicrzeristweni dla bolsze-

wikow, pomimo wewiicrtrznego rozbiria, byla eniigracja rosyjska. Najwiqk-

sza_ siIq przedstawiata w tym czasic prawira. Monarrliistami byla wowczas
wiQkszosc dowodcow i oficerdw. Na t.erenie Fraiicji, Anglii. Helgii, Jugoslawii

i panstw battyckich fnnkcjonowalo wide prawicowyrii organizacji etuigracyj-

nyrh. ktoryrli poptilarnosc na Zachodzio riaglc wzrastata.

Sowieckie sliiiiby wywiadowrze stopniowo zaczely przenikac do zakon-

spirowanych striiktiireniigraryjnycli. Sprzyjala im naiwnosr rzolowycb dzia-

laczy, ktorzy zbyt szybko akccptowali osoby porlaj;iro si<; za przedstawi-

cieti antybolszewickich organizacji powstajacych w Hosji Sowieckiej. Naj-

waznicjszfi z nicli stalo si? wsponmiane Monarrliistyczno Zjednoczenie Rosji

(MOR), w ktorym m.in. dzialali: \V. A. Styrtie, ponmrnik szefa kontrwy-
wiadn WCzK. W. S. Sl.erkiewicz, naczelnik wydzialu anglosaskiego kontr-

wywiadu; A. A. Langowoj, szef ccnzur.y wojskowej; .1. Oobrzyi'iski-Sosnowski

oraz Rdward Opeipnt, ktorcgo prawdziwc nazwisko brzinialo Upelinec. Or-

ganizacJQ na zewnaXrz reprezcntowat by)v general artnii <:arskiej A. M. Za-

jftczkowski. Wlasciwe kierownirtwo MOR-'I'rnst obj;)l szef Oddziahi Kontr-

wywiachi (KRO) OGPU — A. Artuzow.
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Jakimi metodami poslugiwa] si? wdwczas wywiad sowtecki swiadczy na-

st?pnjacy przyklad. Jcden z organizatorow afery MOR-Trnst, W. S. Steckie-

wicz, na pocz'a.tku 1924 r. zjawil si? 11a Lotwic. Minlo to niewatpliwie zwia-

zek z rozwojcm akcji inspiracyjnej na terenie paristw baltyckirli. Steckiewicz

przybyl do Rygi jako urz?dnik Poselstwa ZSR.S, legitymnjac si? zwyklym

paszportem na nazwisko Wiktor Kosinski. s. Stanislawa. Lotewska policja

polityczna zarejestrowala go rownicz pod nazwiskiem Stclkicwicz. Zostal

rozpoznany jako szef kontrwywiadn sowicrkiej placowki wywiadowczej na

terenie stolicy Lotwy,

Steckiewicz (Stctkiewicz-Kosiriski) otrzymal od swych morodawcow za-

dante zwcrbowania polskiego attache wojskowego w Rydzc, kmdr. ppor.

B. Jarociriskiego. 14 III 1924 r. zjawil si? nicspodziewanie w bhirze Jarocin-

skirgo i oswiadczyl, ze dysponnje dowodami swiadczaryini o linansowaniu

miejscowego v Ryskiego Kinicra" przez Oddzial II i tidziale w lym przed-

si?wzi?ciu polskiego attache wojskowego. Stcckiewirz oswiadczyl, iz moze

zrezygnowac z koniproTnitacji .larociiiskicgo pod wanmkiem, ze ten wyrazi

zgod? na wspdlprac? z wywiadem sowieckim. Poczatkowo wspolpraca ta

miala polegac na wymianie materialow wywiadowczycli. Komandor Jarociii-

ski powiadomil natyclimiast o tym central? Oddzialu II. aw pismie z 19 III

192-1 r. przedstawil szczegoly rozmowy, inlbrmuja.c mi?(lzy innymi: „Steckie-

wicz prowadzil ze mna rozmow? w j?zyku polskini, sam mi powiedzial, ze

jest b. ofkerem WP, obecnie jest szefcm dol'eiisywy poselstwa sowieckiego,

czlonkicm pavtii kommiistycznej i czlonkicm Cz.K."

Komaiulor Jarociiiski. zwracajac si? do Oddzialu II po iiistnikcje, stwier-

dzil, ze obawia si? inspiracji snwieckicj. Nie udzielil .Sierkiewiczowi jedno-

znarznej odpowiedzi i nmdwil si? z niin kilka dui poV.iiicj. Kicrownictwo

Oddzialu II podj?to w tej sprawie jednoznaczua. deryzj?. Slwierdzono, ze

„Stetkiewicz jest znany tu jako szantazysta, z ktorym nie nalezy wcho^

dzic w zadne porozmuicnia". Szantaz z jego strony zwiazany ze wspiera-

niem finansowym „Ryskiego Knriera" przez Oddzial II nziiano za niezbyt

groznv, poniewaz iiawet po ujawtiieiiiu w prasie nie stwarzaly takie informa-

rje powaznyrli konsckwencji polityrztiycli. Akcjapodj?1a przez SteckiewJcza

nie miala wplvwu na pozniejsza dzialalnosc' polskiego allaclie wojskowego

w Rydzc 11
.

Zadanie nawia.zania kontakt'n z osrodkami cmigracyjnynii w rainacb ope-

racji ..Trusfotrzymal wspdlprarownik sowieckiego Komisariatn Handlu Za-

granicznego i agent OGPU Aleksander Aleksandrowicz .lakuszrw. Wykorzy-

stnja,c stosunki pannjace na emigracji. zdolal dose szybko zdobyc zaufanie

wiclkiego ksi?ria Mikolaja Mikolajewicza. .Jak si? poznifj okazalo .lakuszew

mial iicznycli sprzymierzei'icow, rowniez agentow W(.'zK (OGPU) dzialaja.-

cydi wsrod eniigracji rosyjskicj. Jednyni z nidi by I gen. Nikolaj Monkiewic,

klory w koikn 1926 r. znikt bez sladn. Nasz Oddzial II dopiero kilka lat poz-

nicj stwieidzil, iz od 1920 r. byl on agenlem sowieckim. limyiii protektorem

Jaknszewana Zacliodzie byl gen. Engeniitsz Klimowirz, byly dyrektor depar-

tainentn polieji polityczncj, w tym rzasic szof konlrwywiadu gen. Wrangla.
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Jakuszew, klory przybral nazwisko Fiodorow, zdolal nawiazac kontakty
nie tylko z ngrupowanianii monardiislycznymi, lecz i organizacjami o in-

nyrh zabarwirniacli politycznych. Ponadto nawiazal wspolprac^ ze szta-

bami poszczcgolnycli paristw i zawarf wide nnidw dwnstronnych przewidu-
jacych rownirz wymiane infonnacji na tc-mat Zwrazkn Sowicckiego. Dzidd
pomocy dzialaczy emigraryjnydi odwirdzil kolejno: RrwH. RygQ, Helsinki,

Warszawp, Berlin i l'aryz. Szdowie poszczpgolnycli wywiadow podjpji z nim
powaznc rozmowy, polcgaja.c na opiuiadi cywtliiycli i wojskowydi przywod-
cow pniigracji rosyjskipj. Nioktorc wywiady powolaly w przedslawicidstwach
dyplomalycziiydi w Moskwic spccjalnyrli ofirerdw larznikowyrh do kontak-
towaiiia si? z organizacja. MOR-Tnist na lerenic Rosji Sowiwkic-j.

VV miai-Q rozwojn afcry MOR-Trust, kiomjacy tiia^ wysuwali nowe cele.

Oprocz paralizowania akeji organizarji oniigracyjnycli i inspiracji obcych
wywiaddw, rozpoczpl.o pracc. gldisza, obliczona. na dluzszy dystans. Zamie-
rzano wykorzyslac Trust w cdacli polilycznydi i ekononiirznydi. Jcdnak
zaczdy pojawiac sit; picrwsze porazki. k'nriipiomitac ja zakoiiczyla. sic; proba
wcrbunkii Ado'a Hirka, posla ostoiiskicgu w Moskwio. W wynikn rozno-
rodnydi wysilkmv, w tym bicia i trrroni psydiicznego, zmiiszono go, aby
podpisal kilka listmv otwartych do prasy smvicckirj. zrpdagowanydi przcz
OGI'U i ICoinisariat Spraw Zagranicznydi. w ktdiycii dyskmdylowal wlasny
rza.d i oskarzal Eslntiic- o wiazanie ste, paktami atitysowjpckind z innymi pari-

stwaini ciiropcjskinii, a. zwlaszrza z Polska. .lodnak Mirkovvi ndalo sig zmylic
czujnosc cskorly i ucipc do posclstwa liiiskiogo w Moskwip, naste.pnie wy-
dostac do Estonii. Dzicjki tcmn swialowa nprnia. ptibliczna mogla przekonac
sit;, zc polilyka sowiecka nie kimije sic zasadaim prnwa micdzynarodowego,
ani zasadami ogolnic- przyjctcj ctyki i moral nosci.

/.lodnym z wickszycli snkepsow uzyskanydi vv ramacli afr-ry MOR-Trust
liyhr zaproszenip do ZSRS jednpgo z iiajwyhilnipjszycli dzialaczy moiiar-
rhistycznycli na. pmigracji W. W. Szulgina. Ilyl on wiclolotniin redaktoreni
prawicowego pisina ..Kijowlaiiin", ponadlo nrhodzil za antorytet w spra-
wach idrologii i polilyki moiiarcliistycziioj. Pobyt Szulgina na irronic Rosji
trwal kilka tygodni. Xing) poznac osobisrif kicrowidrtwo MOR-Trustu, za-
poznad si<; z rcaliami sowicckiogo paiisl.wa. Napisana przrz niogo ksiazka ( Tri

slolicy) zostala wyclana w Berlinie w ]!)27 r. Jcj korr.kte robil sam „szef"
MOH-Trustn, a

.
jcditorzesnie zast<;pca szol'a OGPU. Ail nzow."^

I\icrow n ic I wo Rcfrralu 11-1 (..Wsrlrod"') polskicgo Oddzialn IF zbyt
pozno zorientowalo a\^ o rozmiaracli inspiia<ji sowicckicj. Kapitan W. Drym-
mtT, kicrujney pbuowka. „Wittcg'\ jako jodni z pinvvszyrli przckazat do
contrail swqjo podcrzonia, iz MOR jest powiazana z OCiPU. Doknmenty
i tnalrrialy wojskowr przckazywanr na poczatkn \<Y22 r. |ior. Wrrnorowi,
bpdarcinu lacKiiikiom z pizcdslawiriHami MOK-Tnistn, zaczely bndzic co-

raz wicrcj wa.lplhvo.sci co do ich anrcntycznosci. W dodatku lakic same ma-
tcrialy olrzymywaly wywiady csloriski i atigielski. pozostajacc w scislym
kontakcie z pmigracja rosyjska..
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Kapitan Drymmer przybyl specjalnic do Warszawy, aby osoblscic przed-

stawic swojc watpliwosci szefowi Wydziatu Wywiadowczego, pplk. Bociari-

skirmii. Jednakze nic znalazl zrozumienia. Postanowil pojecliac do Moskwy,

aby podczas rozmow z konfi den tarn i praciijacymi w Sztabie Generalnym

Armii Czerwoncj wyrobic sobic poglad o rozmiarach inspiracji sowieckiej.

Postugiwal s'k» wowczas (alszywym paszportem woznego-kierowcy, wystawio-

nym przez MSZ. Po przybycin do stolicy ZSRS i rozmowic z por. Wernerem

postanowil odnalezc pulkownika RKKA, k(6ry (jak wynikato z jego kore-

spondoncji) byt waznytn koiitaktem MOR-Trustu w sztabie sowicckim. Roz-

mowa t dim, a. nast<;pnie spotkania z kilkoma tacznikami MOR, utwicrdzily

kpl. Drymmcra w przekonaniu, ze organizacja ta znajdnjc sic. pod kontrola.

OGPU. Po powrocie do Warszawy zameldowal przelozonym: „nasz wywiad

jest, slcpym narzedziem w rekacli sowicriarzy". Opinl? kpt. Drymmcra po-

pierali pplk .lozef Englicht i mjr Czcslaw Pawlowirz z Wyd/.ialu Ewidencji

II Oddziatu.

AV rezultarie odwolano por. Wernera, a w jego micjsrc do Moskwy wy-

slano rtm. Aleksandra Niedziiiskiego. Jediiorzesnic tiwczesny szcf Rcferatu

B-l. mjr Mirlial Talikowski. nawiazal bezposredni kontakt z przcdstawi-

ciclami MOR-Tnistn. Ujawniane przcjawy inspiracji sowieckiej zmtisily Od-

dzial II do calkowitej zm iany organ izarji pracy wywiadowrzej wobec wschod-

niego sasiada?Tjstotny wplyw tia kiernnck przcks/.lalcen tuiato stanowisko

Jozefa Pilsudskiego, ktory po maju 192fi r. zapoznal sic. ze slanetn polskiego

wywiadu przctiwko Rosji. Zwrdcil uwagc. na to, ze wywiad ten w zbyt duzym

stopnin opieral si? na kontaktacli z MOR-TnisteiTi. ISiak bylo tiiezaleznych

kanatow zdobywania mCormarji o tak diizym znaczcniii, jakie przekazywali

przcdstawiciel'e tej organizacji. Podejizcnia poglebily sie, gdy wspommany

wczcsniej Jaknszew dostarczyl na zadanic Oddzialn II plan mobilizacyjny

Armii Czeiwonej, ktory okazal sic. falsyfikatem.

Rzcczywisty stan polskiego wywiadu po iijawnieiiiii afery MOR-Trust

antorvtatywnic przedstawit rtm. Nicdzinski, kiernjacy Rnfrratem B-l,

w swvm sprawozdaniti z 18 XII 192S r. Stwierdzil w nim: „przystQpuja;c

do nnwogo ctapn prar wywiadowczyrli przyjc.t.o zasadc: zaczynac od rzeczy

niczbednych. w istorie swej prostyrli i uiclrudnycb. stopniowo rozszcrzyc

zakres pracy, stostijac czekiowo stare zasady, wzgMnic posziikujqc iiowych

nie wvkorzystanych dotad drog. Przedlein nalezalo jcdnak oczyscic atmo-

sfcrt; supremacji'przeriwnika, oderwac siq od CPU gwallownym uderzeniem

na. calej linii i zinnsic go do podjecia nowycb wysilkow czepiania si? o nasz

wywiad. Pierwsze dwa-trzy miesiace jesienia. br. nplyngly przewaznie na

robocic dcstnikcyjuej, likwidacji poszczegolnydi piaeowek wywiadowczycb,

kontaktow, sieci'la.czuosci, wzgl<;dnie podejrzanyeli ziodc! wywiadowczych.

VV rezultacie tych posnniec zostalazlikwidowanaplarowka „Szperacz",ktora

zarowno ze w'zgledow terenowycli, jak rownioz ze wzgledow obsady pcrso-

naltiej dawala jedynie rezultaly njetnnc".

Ze sprawozdania rtm. Niedziiiskiego wynikalo. iz Oddzial II zostal zmn

szony do calkowitej reorganizacji wszystkirli placowek zewti<;trznycli, a zwla

236



szrza „Nord", „natt", „Fin" i „Konspol", wickszosri placowck na lerenie

ZSRS oraz siatck wywiadowczych Ekspozytur nr I i nr 5.

Zarzadzcnia te swiadczyly o tym, 7.c kirmwnirtwo Oddzialn II wyci^-

gneto wlaiciwc wnioski z porazki, jakf^ bylo dopiiszczrnie do opanowania czq-

sci aparatu wywiadowczego przez przeciwnika i bcrzkrytycznc przyjmowanie

materialow inspiracyjnycli. Oceniajar afore MOR- Trust, pptk T. Srhaetzel,

szcf Oddzialn (I w odczycie wygloszonym 25 I 1920 r. w GISZ, w obecnosci

generalow: Edwarda Rydza-Smiglego, Kaziinierza Sosnkowskicgo, Juliusza

Rommla, Gustawa Orlicz-Drcszera, wyraznie stwierdzil, iz wprawdzie so-

wieckicmu wywiadowi ndalo sie. przcniknac do Oddzialn II i sojuszniczych

slnzb spccjalnych, jcdtiak nie zdolali Rosjanio doprowadzic do catkowitej

utraty zaufania do oficerow cctitrali. Wszelkie podojrzcnia byty dyskretnie

sprawdzane, gdy okazalo sic. ze zdrajcciw nio ma wsrod kionija.cych wywia-
dcm tia wscliod zdolano „odrrwac sic" od GPU. l'odpntkownik Sfliaetzel

przcdstawi] wyja.tkowe warnnki, w jakicli dxialal polski wywiad w ZSRS,
a takze wyrafinowane metody, jakimi poshigiwaly sic obie strony. Uzyskanc
doswiadczenie nmozliwilo wyprarowanio nowycli sposobow prowadzcnia wy-

wiadu przeciwko wscliodnicmn sasiadowi.

Nic udalo sie. wywiadowi sowicckirnin osiagnac jodncgo z waznych celow

operacji, jakim bylo doprowadzenic do przerwania wspolpracy Oddzialu TI

7. wywiadami paiistw baltyckich. Jr-dymp wywiad fin.ski przerwal na kilka

micsiery kontakty z Polakami, jcdnak w IV kwarfale 1027 r. zosf.aly one
wznowione i byty koiitynuowane do wybiirlw wojny. Afcra MOR-Trnst nie

mtala wigkszego wplywn na poznicjsza. wspolprarc z wywiadami Lotwy
i Estonii. Oddzial II zanieciial jedynio organizowania wspolnycli operacji

wywiadowczych.

Ujawnione nietody dzialania wywiadu sowicckicgo swiadczyly o tym, ze

slti&by wywiadowcze wscliodnicgo sasiada sa. grozno i prowadza, dzialalnosc

w skali globalnej,

Z przebicgu tej a Tory wynikalo, ze nalczalo osl.roziiiej traktowac emi-

gracjn rosyjska., ktora byla wykorzystywana instrninenlalnie przez wywiad
sowiecki. Rcforat „Wscliod" dysponowat dobryin rozpoznaniem organizacji

Mloda Rosja czy Brartwo Rosyjskicj Prawdy, kioro wspofprncowaly z Ro-
syjskim Zwiazkiem Ogolnowojskowyin (HOWS) — iigriipowanicm bgd^cym
pod czesciowa. kontrol^ OGPU. Panowalo przokonanie, zc nawet zwerbowa-
nie iirzciwego czlowieka z ugnipowania psciidoiojalncgo przynosito niewiclkie

korzysci II Oddzialowi, dlatego Rcfcrat ..Wscliod" coraz czcscioj posznkiwal
osob nie zwi^zanych z trgo rodzajn organizarjami. Wysziikiwanie wartoscio-

wycli kandydatow na. agcntow. zamirszkalycli na Inonio ZSRS stawalo siij

coraz trudniejsze.

Na syluacj^ tQ wywarty wplyw r6wni<>z bt^dy pniiclnionr1 przez IT Od-
dziat. 1'rzcdc wszyslkim nie wykorzystano koniunkliiry pannj?(rcj w latacli

poprzodnich. Wczcsii'icj istniaty warnnki do sUvorzotiia gnipy rczerwowych
agentow, ktorycli dzialalnosc' mogta byt zamrozona. Tymrzascm zarowno
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Refcrat „Wsclidd", jak i ol>ie ekspozytury w Wilnio i Lwowic lylko doraznie

wykorzystywaly dogodne okolicznoki bez uwzgledniania przyszfyrli potrzeb.

Wiosua, 1934 t. wsrod kandydatow na agnntow dominowali no.iekinicrzy

i dczcrterzy ze wschodu. W normalnyrli waruiikacli byli oni traklowani jako

jertno ze zrdtlct informac.ji, ale w tym okrcsie obok uciokiiiierow stall si?

„gtowna. podstawa. w pracy wywiadowczej".

Oddzial II nie byl odosobniony w swycli ocenacli. Rowniez wywiady bry-

tyjski, rumuiiski i estonski stwicrdzaly wzrastajaco trudnosci w prowadzeniu

pracy przeciwko Rosji Sowieckicj. VVywiad nimuriski. stosujary niekonwen-

cjonalne mctody w pozyskiwaniu agenldw — terror i ..pewne praktyki bso-

bistc", osiagal jednak idabe wyniki w rozpoznaniu wywiadu wschodniego

sasiada.

jRcferat ..Wschod" w latarb 1928-1032 zdolal dnprowadztc do ograni-

rzcfria afer inspiracyjnycli montowanydi pi7.cz wywiad sowiceki. Informacje

zdobywane przez Oddzial II byly coraz bardziej wiarygodnc, r.o potwicr-

dzala starannic prowadzona weryfikacja wszystkich danycli wplywaja,cych

do Riura Stmlidw II Oddziahi. Pracownicy Rorcratn .,\Vsrliod" naprzyklad

nieufnie odnosili sie do ageiitow, ktorzy zbyt dingo i bez wic;kszych trudnosci

pracowali na tcrenie Zwia.zku Sowieckicgo.3

Wywiady sojnsznikow liadaJ z duza naiwnoscia, wspotpracowaly z orga-

nizarjami emigracyjnymi. Na przyktad na Kaukazic od 1028 r. prowadziia

dzialalnosc organizacja „Iwani<kiego", utworzona przoz grn. Kutiepowa. Jej

trzon stanowili oficerowie z kilku stanic koz.ic.kich. K'ilka wywiadow, a zwla-

szcza rumuiiski, przcz nastepne lata wspicralo tc nrganizacjc przckazuja.c

brori i dolary w zamtan za wa.tpliwej wartosci infoimarje' 5
.

W tym okrcsie Ron-rat „Wscliod" dysponowal dose dobrym rozpoziva-

nicm wywiadu sowicckicgo operujacogo w rojonic Kankazu, na trrcnic Turcji

i paiistw balkaiiskicb. Obserwacja ckspozylur GRU, GPU i Kom interim oraz

icli wspoldzialania byla relowa, poniewaz pnrsonel tycli instytneji by! cze-

sto przenoszony do krajow Europy Srodkowej, w tym do Polski. Chodzilo

rownicz o ocltrone wlasnych siatck fiinkcjoimjacyfli na Bliskim Wschodzie

przed penetracja; sowieckit.

VV jednym z opracowari Refcratu .,Wscli6d" stwicrdzono, zc organizacje

konmnistyczne w Rumimii byly zobowiazanc do przekazywania rczydencji

Komiiiteniu w Stambule wszystkich wiadomosci polilycznycli i wojskowych.

Refcrat „Wscliod" znal obsadc personalis tcj rczydencji oraz dysponowal fo-

tografiami i rysopisami osob zajmujacydi kiorowniczo stanowiska. VV polowie

1930 r. ujawiiiono, ze podczas pobytu w Moskwie glriwnego rczydenta Ko-

minternu na Turcje., tiiejakiego Kamitiskiogo, zastcpowal go agent GPU Dia-

pariiiski i przcdstawicicl agenrji TASS — Yaplouski. Slwicrdzono rowniez,

ze w miejscowosci Galeta w poblizu Omcr A bit. Han Diapariiiski dysponowal

cliata, w ktorcj spotykal si<; z agentami GPU. Ujawniono lakzc niejakiego

Leona Palmercha, iitrzymujacogo liycznosr micdzy Galota
:
a Slambulem.

Agenci Komintermi starannic konspirowali swoj^ dzialalnosc. Jeden

z nicli, posluguja.cy si? na. tcrenie Turcji paszportem rstonskim nr 12384 na
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nazwisko Wiktor Zaltcki, nr. w 1883 r., byl znany Rcferatowi „Wschod"

jako Kafarow. wspolpracujacy co najmnicj od 1327 r. z ekspozytura. GPU
w Smyrnie oraz rezydeticj<t Kominternu w Stambnle. Konsnlat estotiski

w VVicdniu, kldry miat rzekotno wystawic paszport Zalickiemu stanowczo

temii zaprzcczyl. Kolcjny przedstawiciel Komintcmii w Tiircji, Fcliks Koh-

liibor, zarzadzil, aby jego binro zostato usytiiowanc w sasiedzlwie szefa GPU,
Myszyna. Obserwacja innych osob zatnidiiionyrli w ekspozyl uracil GPU
lub Kominlornii swiadczyla o icli duzej rncldiwosri i szorokich kontaktach

w kr^gacli koirmnistyc.ziiych i omigracji losyjskiej. Notowano zwiazki mig-

dzy ujawnianymi przcdsicwzicciami GPU i Koniintornu, a wydarzeniami

politycznymi na przyklad w Butgarii.

Inwigilacja sowicckicgo aparatu wywiadowczcgo w tym rejonie potwier-

dzala prowadzenio dzialalnosri o cbaraktcrze miedzynarodowym. Ujaw-

niono, zc poza Stambiilem istnia.la w stolicy Grrcji ekspozytura OGPU,
podcjiriujaca akc.jc; wywiadowrza^ mi^tlzy intiymi w Kgiprio. Syrii, Palesty-

nie, Transjordanii i na Cyprzo. Rclerat „VVscli6d" zna! niektore elementy

organizacyjric ekspozytury w Atcnach, obsadc; niektorydi stanowisk i za-

sady la.cznosci,

\V cclu obserwacji wplywow sowicckich i aklywimsci sliizb wywiadow-

czycli ZSRS Refcrat „\Vscli6d" w miare. swyrh mozliwosci iinirhamial w tym
rejonie placdwki. W iatacli 10.16-1938 funkcjoiiowaly one w Kairze („Szch-

inidl"), Bejnirio („Longcr"), Atcnach („nipokratrs" ) i Tel Awiwie („Woz-

niak"). Byly to jednak placowki jednoosobowe, twnrzone sposrod osob wy-

jezdzajacych w celarli handlowych, dlatcgo mozliwnsri irh dzialania byly

ograniczone.

b. Udzial placowek zagranicznych Referatu „Wschdd"
w ujawnianiu szpiegostwa sowieckiego

Iiiformacji o organizacji i ractodach dzialania wywiadu sowieckiego,

niczaloztiie od aparatu koiitrwywiadowczego w kraju, dostarczaly rowniez

placowki zagraniczne II Oddzialu. Plarowki wywiadowcze referatu natere-

nio ZSRS notowaly wirlc brutaliiych prrib werbowania personclii Ambasady
i Konsulatow RP przez sowiecki kontrwywiad. Zewnetrziiym przcjawem ak-

tywnosci sluzb wywiadowczycti ZSRS byly rdznego rodzaju prowokacje i re-

prcsje oraz szykany nawct wobec osob legitymiijacych sic. paszportem dyplo-

mat.ycznym. Juz we wrzcsniu 1921 r. zostal podstepnic arosztowany Jozef

Strzelecki, prarownik kaitcelarii w Poselstwie HP w Moskvvie. Po zatrzyma-

niir zostat osadzony w areszcie WCzK, na slynncj Liibiance. Okolicznosci

arcszlowania swiadczyty o tym, ze akcja by la stararmir przygotowana a ofi-

rjalne przyczyny, brak doktimcntow osobistvrb i ra'kome towarzyst wo osob

podcji-zanych, mialy ukryc rzeczywisty ])o\vod — probg werbmiku. Podczas

przrsliichania na Lubiance Strzelecki byl wypytywany o osoby przycliodzace

do attache wojskowego, plk. Romunlda Wolikowskiego. Gdy proby werbunku
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me powiodly sie przeS},,d..ijacy go Wilkowski, zbiegfv z Polski krvminali-

S^U^ZiZ^^^- ieStredcrkl jest iri.olklen, iSSSp.Mrzelecki zostal zwolmony po widokrotnych interwcnrjarl. w Wvdziale 7acftodnm, Ifari^nikh, przcbywajac w arcszde ctairfcM z^ godziny

W nastepnydi tatad. notowano wide podobuvcli zdarzen Kilkakrotn,e Sow,eck,e wladze bozpieczenshya podda'waly rowizji osob 'tcj J£k£dyplomatow podrozujacyd, po terenie Rosji. Niemal wszy.scy p acown cypolskich placowek dyplomatycznyd, b.vli systematycznie slodzoni P zeds awicelc kontrwywiadu podcjmowali prdby worbunkn nawct bcz wcSei**ych przygotowari. W ILstopadzie 1937 r. organa NKWD i.sitowaTy w Scsm>a y sposob zwerbowac kierowc? Konsulatn RP w U„i„g ad™ EdwardaSnnnsk.cgo Fnnego kierowce aresztowano w .siorpniu 1038 r^>rzc I gmachcmAnibasady RP w Moskwie. Cdy kiorowra odmowil opuszcze.ia saEoXprzed.staw.c.de organow bezpicczeristwa za pomoc, dezardwk* odTo owalia to wraz z n.m przcd komisariat milicji, po czym kierowra zostat wyd£

f:;j£^rst.s:^s Zwo, " io,,
° s° *-*•» -«'
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Przeciwdzialanie takim metodom bylo niczwykle trndne. Oddziai II

zwalczal je dwoma sposobami, ktdre polegaly na podstawianiu wlasnych
agentdw z zadaniem przenikatiia do osrodkdw wywiadowczych przeciwnika

oraz szczegdtowym sprawdzaniu osdb przekazujacych iiiformacjc i dostar-

czanycli przcz nie doknmentdw i informarji. Jako bl?dna nznano praktyk?
analizowania dokumentdw czy inforrnacji. poniewaz mogty one bye staran-

nie przygotowane przez wywiad przeciwnika. W Oddzialc II ugruntowal si?

poglad, iz ^wazniejsza^ rzccza, jest narz?dzie wywiadu, tzn. czlowiek wypel-

niaja,cy polecenia". Potwierdzeniem tego byly licznc przyklady inspiracji so-

wieckiej, Analiza dokmnentdw, ktdre byly „obiektanii. martwymi", nie za-

wsze dawala mozliwosc dokladnego sprawdzenia. Natomiast czlowiek, zda-

nietn Oddzialn II, „mysli, stnclia, pracuje, mdwi, zachowuje si? w zalcznosci

od riiaraktcni i wytrzymalosci nerwowej da si? przr-swietlic wczesniej czy

pdzniej". W zwia,zku z tym zalccano oficerom wywiadowczym, aby skrupu-

latnie badali charakter i wszystkic cccliy osdb dostarczajacych tnformacje

i doknmcnty. Podkrcslano przy tym, ze dokonujac orony nie powinni oni

kierowac si? senlymenlem i subiektywnymi wrazeniarni ,sl
.

Przywia.zywanie wi?kszego znaczenia do sprawdzania osdb, kldre za-

mierzano wykorzystac w celacli wywiadowczych, potwierdzalo wiele faktdw
inspiracji. Dose cz?sto stwierdzano, ze Hosjanie zmuszali osoby, zatrzymane
pod zarzutem nielegalnego przekraczania granicy, do przyznania si?, iz zo-

staly wyslane przez polski wywiad. Wi?kszosc, kl.drym nie udowodniono
szpicgowskiej dzialalnosci, traiiata do wiczicr'i lub obozdw pracy polozonych
w gl?bi Rosji. Wiele z nich usilowano worbowac i wysytac do Polski z zada-

niami wywiadowczymi. Wobec osdb, ktdre podejrzfwano o brak lojalnosci,

stosowano przemyslne metody sprawdzania. przed pndjerirm decyzji. Mdgl
si? o tym przekonac Polak Jdzef Liszaj. ktdry latem l!)27 r. zbicgt z kolegado
Zwiazku Sowieckiego. Po skazaniu na trzy lata pozbawicnia wolnosci zbiegl

z obozu pracy i staral si? powrdcic do krajn, Ponownic aresztowany przez
OGPU w rejonic Miriska dowiedzia! si? podczas przestncliania, ze jest szpie-

gicm polskim o nazwisku Witkowski. Po dwdcli tygodniach rozmdw oswiad-
czono mu, ze zostanie przerznrony do Polski, W nocy zostal przewieziony
w rejon granicy. Jak si? pdzniej okazalo byl to podstcp przygotowany przez

OGPU. Po przekroczenin we wskazanyni tniejscu zasiokdw, kldre mialy bye
granica. zostal zatrzymany przez zolnierzy ubranych w mmidury Korpusu
Orlirony Pogranicza. Liszaj poczalkowo nie zdawal sobie sprawy, ze jest

w dalszym ciagu na terenic Rosji, ujawnil wiec przobieg przesluchari i fakt

wyslaniago do Polski w cebi przeprowadzenia wywiadu. Wkrdtce ponownie
ztialazl si? w sicdzibir OGPU w Miiisku. Tym razem skazano go na pi?c

lat i iimieszczono w obozic Wiszcrskim na Uralu. W ciagu kilkn lat przeby-
wal w rdznycli obozacli pracy, by w hiryni lf)3fi r. dolrzec do konsulatu RP
w Mitisku, gdzic zlozy) powyzsz^ rclacj?-".

W Oddzialc II wielokrotnie stwierdzano, iz agenci wywiadu sowiec-

kiego rcprezentowali rdzne srodowiska. Byly wsrdd nich osoby wywodzace
si? z arystokracji rosyjskiej, wielu lcgitymowalo si? dlugim stazem wspdl-

241
16- Wywiad pxHsfci,..



pracy z rosyjskimi i sowieckimi sluzbami wywiadowczymi. W marcu 1929 r.

Oddzial II otrzymal informacj<; o dzialahmsd grozncgo agenta, ksicda Ku-

genhisza Boratyriskicgo, zamicszkalcgo w 0<lessic z zona. Polka. Boratytiski

byt wczesniej inwigiiowany, a nastepnie zwerbowany przez OCPU. W rezul-

tacie jego prowokacyjiicj dzialalnosci zostala aresztowana grupa osob pol-

skiego pocliodzcnia pod zarziitem wspolprary z II Oddzialem. Jedna z nidi

rzeczywiscie utrzymywala poufne kontakty z Konsulatcm RP w Moskwie.

Boratyriski po likwidacji polskiej siatki wywiadowczej w Odcssie mial za-

miar wyjechac wraz z zona, do Polski. Organa Oddziatu II po otrzymaniu

ostrzezenia podjcry dzialania majace na cdu jcgo unieszkodliwienie21
.

Proby przcttikania do polskidi siatek wywiadowrzycli notowano nie tylko

11a tcrenie Zwiazku Sowiec.kiego. Liczne lakty swiadczyly o prnctracji sowiec-

kiogo wywiadii do roznydi srodowisk i nminszczaniii w nidi agentow, kld-

rvch zadanieni bylo prowadzcnie dwuslrontiej dzialalnosd. Oddzial II wiazal

d'uxc nadzieje z organ izacjami cmigrarji rosyjskiej. zamierzajac jo wykorzy-

stywac do swoidi cclow przcdwko Sowtetom. w zwiazku z tym intensywnie

jo rozpoznawano, starajac si? wybadac. kftira nioze bye przydatna w pracy

wywiadowczej. Wywiad sowiecki starat si? takzc kontrolowac i inspirowac

organizacje cmigracyjne, przodwdzialaja.c w ten sposob probom montowa-

nia obcych siatck operujacych na terenie Rosji.

Paryz byl jednym z osrodkow emigracji rosyjskiej, dlatcgo Oddzial II

prowadzil tarn systematyczna. obserwacje poczynari wywiadu sowieckicgo.

Potwiordzeiiicm tego byta jedna z infonnarji, przeslana 2') VIII 1933 r.

przez placowkc; wywiadowcza, „Mnrtd'\ fiijikcjonnjnra. w slolicy Francji.

Wynikalo z niej, ze do Paryza przybyla z Moskwy grnpa agentow OGPU
pod kierownictwem Ilii Romanowicza Kurtza, W jej sklad wcliodzili:

1) kochanka Kurtza, Natasza, uprzetlnio sekretarka osobista Petersa,

2) Jakowlow, ktory podawal si? za kapitana marynarki rarskiej,

3) Jeriejew, znany w pracy w kontrwywiadzie rosyjskiego caratu w cza-

sic wojny pod kierownictwem plk. Bielianiua.

Cclem dzialalnosci tej grtipy bylo doprowadzenie do dczorganizacji

osrodkow emigracji rosyjskiej przez zacheranie wybitniejszydi jej przed-

stawicidi do powrotu do ojrzyzny. Kurtz i jego wsptilpracownicy organi-

zowali prowokacje kompromituja.ee poszczegolnydi einigrantow przed wla-

dzami francnskimi, bv te ostatnic wysiedlily icli w Fratirji. Z informacji

nzyskancj przez „Martda" wynikalo rownicz, ze sialka Kurtza proponowala

wielu osoboni wspolprace za wysokim wynagrodzonirin. polegaj^civ na do-

starrzaniu wiadomosci o dziatalnosci Rosyjskiego Z\via.zkn Ogolnowojsko-

wego(ROWS)22
.

Placdwka paryska zdotala zebrar interosuj.-ire daiio o przeszlosci szefa tej

gnipy. Wynikalo z nidi, ze Ilija Kurtz byl z pociiodzonia Niemcem. Przed

wojn'iv przybyl do Piotrogrodn. Ze wzgledn na interesowanie si? specjaln?t

komisj^ obrony w Rosji byl inwigiiowany przez carska. ochran?. Podczas

I wojny swiatowej bvl agentem rosyjskicgo kontrwywiadn na froncic polud-

niowo-'wschodnim. W latach 1915-191fi wykonywa.l powazne zadania wy-
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wiadowcze na tcrenie Rmminii. Po rewolucji pozostal w llosji. Poczatkowo

wspotpracowal ?, szcfem angiclskiej plarowki wywjadowrzcj w Piotrogrodzie,

Panlcin Djukscm, ktory przoz powien czas n krywal sic. na wet w jego mieszka-

niu. Jcdnoczesnie Kurtz ntrzymywa! dobrcstostinki z komnnistami. Wywiad

aiigiclski korzystal z szerokich kontakfow Knrtza. a nawet z falszywych do-

kumentow osobistych dla wlasnych agentriw dzialajacvrli w Rosji 23 . Kurtz

zdradzil jednak Anglikow, a siatka wywiadowrzafiinkrjonnjaca w Piotrogro-

dzie zostalazlikwidowana przez bolszewikow. W 1910 r., po przeniesieniu si?

do Moskwy, zdolal zdobyc zaii Panic ngnipowania narodowego Pawla Milu-

kowa. ntrzymiija.cego kontakty 7, konspiracja wsrod kadotow i wspierajacego

„biale" wojska. W wyniku zdrady Knrlza organizaeja ta zostala zlikwido-

wana przcz bolszewikow. „Marld" uzyskal kolejne inrormarje o podcjrzanej

dzialalnosci gnipy Knrtza. dlatcgo ogranirzono kontakty z osohami wspol-

praciijnrymi z jej czlonkanii.

\V grudiiiii I!):i3 r. „Marlrl" przcslal iiilbrmarjr o knlejnoj grupie agen-

tow OGPU przybylyrli z Moskwy. Ujawniono nowr mctody dzia.tania wy-

wiadu sowicrkicgo w Paryzn. If) XII 10:13 r. placowka ta przoslala szcze-

golowy mcklnnck do Wydziahi II b (kontrwywiad) II Oddzialn. Wynikato

7. tiirgo, iz na ill. Monparna-ssc znnjdowal sic iiorny bar-kabarct „Chez les

Viking". Jcgo wla.sddclcm by I Anglik, w izerzywislosd nalezal on jednak do

Rosjanki, posiugiijajcj sic nazwiskirni Snzina (Jwnnowna). Kilka lat wcze-

siiicj byla 011a ma.szynis1.ka; posla sow ice kiego w Paryzii. Dowgalew.skiego.

Siizina-Iwaiiowna wraz zc swym niey.rm przcbywala w stoliry Francji jako

nicwozwraszczinnkn. Poirihno to odwicdzala dose rzcslo poselsl wo sowicckie.

Z informacji „Mar!,cla" wynikato, iz picniadzc 11a wyposazenic tego barn

otrzytnala od OGPU. Bar stal siQ iilnbionvni micjsrem spolkaii zagranicz-

nyrli dyplomatow oraz agentow roznycli shizb wywiadowrzyrh dzialaj^cych

w Paryzn. Wsrod nidi byli takzc agend OGPU — klorzy dysponowali spe-

cjalnymi pomieszczeniami na zaplcrzti. .Jrdnyni z rzest.ych bywalcow byi

sowiccki agent, Artnr llaj, znany rownWv. jako Wotgin. Oprocz niego w lo-

kalii przy Monparnasse bywaii znani agenci OGPU: ilirsirdowski, Lago, Ku-

simow i Dobrowolccw, Grnpio tej przcwodniezyl Arliir Baj: najbiizszymi

jego wspolpracownikanii byli Lago i Mnrkatim, kforzy rcaltzowali rowniez

wytyczne przekazane im przcz iW.anown przybyicgo wowrzas z Moskwy.

Grupa ta byla wczcsnicj obsorwowana przoz plarowki; ..Martpl", Markatun

byl agcntcin al.tarlio wojskowogo RP, plk. Frrok-Hl^szyiiskingo, od ktorcgo

otrzymywal stale wynagrodzenie24
.

Na tcrenie Paryza fiinkcjonowalo kilka siatok wywiadowczycb utrzy-

mnjfirych la.tzno.se z Rnfcratcm ..Wscliod". WiQkszosr agentow wywodzila

sig 7, knjgow cmigrarji rosyjskiej. Dostarrzali oni wa rtosriowyrli informacji

wojskowych, gospodarrzycli i potitycznycli dotycziicyrli ZSRS oraz innych

paiistw. Jednakze nie wszysry byli lojalni. W w'totn wypadkarb kicrownic-

two Oddzialu II mialo powazne wa.tpliwosci. czy agenlura ta nic jest inspi-

rowana przez wywiad sowierki. Sytnarj^ koinplikowaly y.\p stosnnki mi^dzy

ofircranii OddziaJu II. a pcrsoneloui ambasady RP w sloliey Francji.
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Jcdnym 7. agentow, do ktorego lojalnosci istnialy powazne watpliwosci

by! Michal Jakowlew, ofiror armii carskiej. W latadi 1918-1920 nczestni-

czyl w wojnio domowej, .slnza,c w armii Dcnikina, poczalkowo w Wydziale

Wywiadowczym jego sztabu, nastcpnie dowodzac pnlkicm i brygada, ka-

walrrii. W 1920 r. przybyl do Polski, gdzio sformowal Rrygade. Kozacka..

Walczyl przeriwko bolszewikom na frnncie pohidniowym az do zawarcia

pokojii. Po wojitic micszkal w Warszawie, w latarli 1922-1921 prowadzil

prace lcsne \v Puszczy Bialowieskicj. W 1925 r. przcniosl sie do Wilna, gdzie

wspolpracowal z Ekspozytura. nr 1 oraz wydawal gazete „Nowaja Rossija".

W 1928 r. wyjcchal do Paryza, nawiazujac lacznosc z centrals*, za posred-

nictwem attache wojskowego Rzeczypospolitcj Polskirj. Glownym zadaniem

Jakowlewa bylo: „badanie pracy wywiadowczej i wspolpracy z wywiadami

obcymi emigrantdw rosyjskicli na tercnie Zacliodnioj Europy". Za dzialal-

nosc swa. otrzymywal miesi<;cznie sto dolaiow. Jednakze .lakowlewa od pew-

nego czasu podoJTzewano o dzialalnosY' dwnstroiiiia..

Jcdnym z powoddw byl nieldimek agenta „Golownr, przeslany do Od-

dzialu II w czerweu 1928 r. Wynikalo z niego, zc Jakowlew zatail swoje

kontaluy z bolszewikami w czasie swojej wspolpracy z Eksp.ozytnra. nr 1

w Wilnie. Wodlug tego agenta Jakowlew mint otrzytnac od CPU zadanie

prowadzenia dzialalnosci dcstnikcyjncj w srodowiskacli „bialycb" organiza-

cji rosyjskicli. Wediug „Golowni" Jakowlew rozpowszcclinial wiadomosci,

jakoby utrzymywal kontakty z Kowerda, zabojciv posla sowierkicgo w War-

szawie Wojkowa, aby w ten sposoh nzyskac uznanie narjonalislow ukrairi-

skicli.

Jcslt nawct informacje tego agenla byty nicprawdziwe. to mocno podej-

rzane byly osoby, ktore Michal Jakowlew zworbowal. lull /. kt.orymi utrzymy-

wal kontakty podcza-s kilkuletniej wspolpracy z Ekspozytura. nr 1 w Wilnie.

Z notatki sporzadzonej w Reforacie ..Wscliod" wynika, ze byly to na-

stc-pnjace oso)>y:

— Lukasz Lokcik „Ceglaiiski". byty podpulkownik armii carskiej, byly

pracownik misji franenskiej w Polsce, Naslcpnie wywiadowca w Ekspozytu-

rze Wilno jako kicrownik plarowki ..Lot'", Byl jednorzesinc- na zoldzie GPU
(od 1924 r.). Skazany za szpiegostwo na nsiein lat wiezienia.

— Borys Grocholski „Ordolski". Ofirer rezenvy armii carskiej, pomoc-

nik Lokcika w pracy wywiadowrzej tta korzysc Ekspozytnry Wilno jako za-

stcpra kierownika placdwki ..Lot". Udowodniono mil bliski kontakt z GPU.
— Adam Rymkicwicz „Zablocki Adam". Pracowal dla Ekspozytnry

Wilno. Podobno zdekonspirowawszy jedtiego 7, polskich agentow (Grygo-

riewa), przeszedt nasluzbQ i byl naczclnikiom sowieckicj zastawy. Rzekomo

potem rozstrzc-lany za dwnstroiiiia. dzialalno.se.

— Teodor Grygoriew „hvanow Jan
1
'. Zaangazowany przez Ekspozyture

Wilno. Natycluniast po przekroczeniu granicy zarneldowat sic w GPU. Od-

siedzial kar? w wi^zicnin sowierkim (dwa lata). Powrdcil do Polski w celach

wywiadowczycli na korzysr GPU. Wydalony z Polski.
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— Hamilton Edward „Rostworowski Etigeniusz" vol „N'ikolskij Adam".

Probowal oszukac Ekspozylnrc; Wilno przokazujajC nioprawdziwc informacje

(nie przeszodl granicy). Innym Tazem, przokroczywszy granirt;, sam zglosil

si? do wtadz sowieckicri. .lakowlcw namowil go, aby o tym przed wladzami

polskimi nie mowil (protokol z 10 tl 1027 r.). Skreslony z listy agentow

w 1927 r.

— Usow Antoni „Kolba,sowicz Aril on i". Podobno byly komisarz bol-

szc-wieki. Osznst — probowal wprowadzic w blad Ekspozytun; w Willi ie

rzckomym przekroczcnicrn granicy, kloroj nigdy nio przekrorzyl. Skreslony

i. listy w 1927 r.

— Gierasimow Wasilij „Grozow", Pizebyl granicc sowiecka.. Prawdopo-

dobnic wpadl w zasadzkx; sowiecka;. Skrcslony z listy.

— Iwanow Stefan „Kwiat,kowski Stefan". Ofirrr sowircki. Przckroczyl

granicy polska. po popclnionym rzekonio zainachu na przclozonego. Zgodzil

si? pracowac" dla. wywiadn polskiego. Podozas pobylu w Wilnir na wolnosci

kontaktowal si<; z Jakowlewem i Dcnisowr-m. Okazalo si?. zo jest przerzuco-

nym agentem sowieckim. Skazany na osioni lat wiezienia za szpiegostwo.

Pom imo wiehi poszlak przeriwko Jakowlewowi brak bylo jednoznacz-

nyrli dowodow. decyzji kontynnowania z uim wspolprary zadccydowal

przebieg narady, ktdra odbyla sic. w Waiszawie 1!) VIII 1033 r. z ndzialem

pplk. Mayera, szefa Wydziatu Wywiadowczego II Oddzialu. Slwierdzono na

niej, ze Jakowlew zdolal nsunac wiekszosc podejrzeii oraz udowodnil, ze ma
duze mozliwosd w zdnbywaniu wiadnmosei o R.osji

2S
.

Kierowniclwo Oddzialu II zdawalo sobie sprawc. ze skutoczna^ walke.

z wywiadem sowieckim mozna bylo prowadzic pod warnnkiom dobrego roz-

poznania jcgoorganizacji i mctod dzialania. dlatego zardwnomitralakontr-

wywiadu — Wydziat lib — jak i SaiuodziHric Referaty Informacyjne DOK,
podojmowaly pracc analilyczne maja.cn na coin szczegolowe rozpracowanie

struktiir, pracownikow wywiadn, azwlaszcza wyodrebiiiiMiia poszczogolnycli

sluzb — wywiadn wojskowego (GRU) i pnlityrzncgo (OGPU. NKWD) oraz

pogranicznego2S
.

Wide faktow i inlbrmacji podiodzacych z rdztiydi zrodcl swiadczylo

o niezwykle intensywncj dzialalnosci wywiadowczoj wsdiodmogo sasiada.

Rozpoznanie siatek fiiiikc.jortiija.cydi na tcic-nie Polski bylo niemozliwe bez

aktywnej dzialalnosd kontrwywiadowrzej placdwrk zagranicznych II Od-

dzialu. Przykladcm niozc byr inronnarjn. jnka.- otrzymal szcf Oddzialu II,

plk Pclczyriski. 8 V 1920 r. z Konsnlatn RP w Nicci. Do polskiej placowki

zglosil sic. dzionnikarz tnrecki Ali-Nadji. kidry przedstawil przebieg spotkari

z oficorem wywiadn sowiorkiego, posluguja/ym si? iiazvviskiem Woyski. Roz-

mowy v. Woyskim, ktorogo Ali Nadji znal wczesnioj. odbywaly siq w botclu

„Rristol" w Wiedtiin. Podczas jedrtej z libarji Woyski przyznal si?, zc interc-

sitjesic Wojskiotn Polskim. Powiodzinl. iz na cole wywiadn pizeciwko Polsce

otrzymal 19 IV 1929 r. kolejna; dotacjr finansowa,.. .sicgajuca. kilkunastu ty-

siecy dolarow. Ali Nadji poznal rownioz nnjzczyzni; przybylogo z Polski do

Wiednia z materialanii wywiadowczymi. Istniala tnozliwosc rozpracowania
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Woyskiego, dlatcgo dziennikarz turecki zostal wykorzystany przez Oddzial II

do ustalcnia dalszydi szczegolow organizacyjnycli lej sialki wywiadowczej27
.

Na. poczatku lat trzydziestycli Wydzial II 1) i Kontrwywiad Oddzialu II uzy-

skiwal informacjc swiadczace o tworzoniu przcz starannie zakamtiflbwanych

agenlow wywiadu sowicckicgo organizacji o cliaraktcrze miedzynarodowym.

Najczcsciej uczestniczyly w nirh osoby zwiazane z rosyjskim nirhem niepod-

loglosciowym.

.Ipdna^ z takirli stniktiir, przcd ktdra. kontrwywiad ostrzcgal polskie pla-

cowki wywiadowczc i dyplomatycznc, bylo Ukramskio Biuro Informacyjno-

-Pra.sowe, ktdrcgo ccntrala miescila siq w Londynir, a oddziaty tcrcnowe

zlokalizowano w: Gencwic, Paryzu, Wirdimi, Pradzo i Nowym Jorku. Ofi-

cjalnym celcm tcj organizacji bylo prowadzcnic agitarji na rzecz liiepod-

leglosci Ukrainy. W rzcczywistosci, jak wynikaio z danyrli Wydzialii II b,

wywiad sowiocki zamierzal zapewnic sobic przez nia wplyw na nicli ukraiii-

ski i zbieranie o nim szczcgolowych in format ji.

Zdolano ustalic. ze zalozycielem binra by! .lakiw Makoliiti vol Razumow-
ski, ktory pocliodzit z Bukowiny. Przcd I wojna.£wiatowa. wyjorlial doStanow
Zjcdnoczonycli. VV rzasio rewolncji bolswwickiej povvmcil w rodzinne strony,

a by wkrdtce wystQpowac jako nrabia Hazumowski. Nastcpnie powrocil do

Amoryki, gdzic zawarl malzeiislwo z bogata. Anirrykaiika. podiodzonia an-

giolskiogo. Za jej posrcdnict.wem nawia.za( sfosmiki z wplywowyrni sfcrami

angidskimi, starajar sic pozyskac jc dla idoi nicpodlrglcj Ukrainy. Po kilku

latacli powrocil do Etnopy i zaczaj nawinzywac konlakly z osrodkami ukra-

iriskimi, wyst.Qpujar tym razem w roll oliccra armii amcrykaiiskicj. W koricu

wyjedial do Londynit, gdzic zalozyl wspomniane biuro. Makoliin vcl Razu-

mowski sprawowal ogolny nadzor nacl jego dzialalnosria,. Dyrcktorcm gene-

ralnym zostal dr Kisiclcwski. natomiast faklyrziiym kicrownikicm akcji byl

Anglik Cecil L'Estpraugc Ma Ion, klory cz^slo odwirdzal Oncwe, ahy skla-

dac potycje w sprawacli ukraiiiskirh. Na czclc oddzialn gcnowskiego biura

stal Nikolaj Trocki. pochodzary z Ukrainy Naddnicprzariskicj. Utrzymywal

on bliskie konlakly z |»lk. Konowalccm.

Dzialalnosc Makohina i jego binra pozornic nio powinna wzbudzac

podcjrzeii. Jcdnakzc nzyskano potwicrdzonc danc. zo utrzymujc on poufne

kontakty z Alcksaiidrcm Sewriukiom. prarn.ja.cyni w rodakcji paryskiej ga-

zcty komunistyczncj ..Ukrairiski Wisl.i", subsydiowannj przoz wywiad so-

wireki. Ustalono. zc Scwriuk po prKrwroric bolszowickim byl czionkicm

Ukraitiskiej Crntialnnj Rady i jcdnym z dologatow na konffrnnrj^ pokojowa;

w Rrzesciu nad BiigioiT). Po npadku Ontralnrj Rad.v skot'irzyla si^ jego rola

w polityce iikraiiiskioj. Od 1918 r. przcbywal w I'aryzn. Co najnmicj od

1923 r. utrzymywal poufne konlakty z wywiadom sowicrkim.

Drngim podcjrzanyni m^zczyzna., z klorym Makoliin utrzymywal poufne

kontakty, byl Korarrnko-Kosarewirz, ktory rownioz porliodzit z Ukrainy.

Sludiowal w Moskwio i Berlinic. Byl podojrzany o kradzicz c/.c^d picniqdzy

przokazanycli przrz rzad nicmiccki jako subsydium dla alamana Petlury, gdy

byl czionkicm nkrairiskioj inisji fitiansowej w Berlin if,
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W wynikn dalszej obserwacji organizacji Makoliina Relcrat „Wschdd"

dostarczyl informacji swiadcza,cycli o dynamicznym rozwoju jcj struk-

tur. Stwicrdzono, io centrala Ukrairiskiego Rinra. liilbrmaryjno-Prasowego

utrzymywala poufiie kontakty z ambasada. sowiccka. w Paryzit. Makohin vel

Raziimowski nie odwicdzat stolicy Franrji, gdyz byl rozpracowywany przez

micjsrowy kontrwywiad. Z uslaleri brytyjskicgo kontrwywiadii wynikalo, iz

bliski wspdlpracownik Makoliina, Cecil LT.stpraugr jtfalon, byl „osol)fV, kto^

rej kontakty z bolszcwikami nie ulegaja. wa.lpliwosci".

Przyklad IJiiira iitworzoncgo przcz Makoliina polwicrdzal potrzehc. in-

tensywncgo obserwowania wszclkich mstytiicji zardwno o zabarwieiiiu ko-

mun'istycznym, jak i wywodzacych sie ze srodowisk tzw. bialej cmigracji.

Przedstawiciele obn rodzajdw organ izacji dose czesto kicrowali do Polski

swoich czlonkdw, klorzy. jak t.o stwierdzano. zajmnwali sie nie tylko spra-

wami politycanymi 2*.

c. Zwalczanie inspiracji sowieckiej

Kilkuletnia analiza doktmicntdw i informacji iizyskiwanyrli rdznymi spo-

sobami przez Oddzial II i
systematyrzua konlYontarja z danymt potwierdzo-

nymi przez sprawdzonc zrodla pozwotila slwicrdzic. ze iiispiiarja byla jedna.

z podstawowycb mclod dzialania wywiadu sowieckiego przcc'iwko Polscc.

Wodliig Bini-a Sludiow wiekszost materintdw inspiracyjnycli byla slarannic

przygoiowaiia, a in Forma rje nieprawdziwe ntnieszczano wsrod prawdziwych

datiyrli. Ujawiiianie inspiracji sowicckiej ulrndnialo slosowanie specyficz-

nycii sposobdw falszowania danycli. Wsrdd przekazywanyrli doknmentdw

najczcsciej spotykano oryginalne malorialy. ale stare i nicaktnalne lub zawie-

raja.ee mniej istotne wiadomosci. na przyklad dotyczricc oddzialdw pomociii-

czycli i szkot oficcrskicli. .Iczeli decydowano sic 11a pizckazaiiio dokumentow

zawierajaeyeli informarjc istotne. z reguly byly one nicpolne. Niektore ru-

bryki byly pozbawionc danycli bib eclowo przeslawiaiio w nich kolcjnosc.

Tylko w niewiclkim stopniii eclowo wprowadza.no do tyrli dokiimcntdw fal-

szvwo in form a rje-
9

.

Oddzial II stwierdzil rdwniez, ze inspiracja sowiocka byla sterowana

contralnie przez kierownictwo kontrwywiadii Raziririhprri (CiRU). Lokalne

placowki kontrwywiadowcze poslngiwnly sic; inspiracji) stosimkowo rzadko,

przekazywanc doknment.y byly c-wentiialnic przygolowywane przez central?

w Moskwie.

Z analizy uzyskanyrlt dokiimcntdw wynikalo rdwtiiez, ze Rosjanic starali

sic wyolbrzymiac rozbiidowe wlasncj armii ornz przcdslawiali mozliwie naj-

korzystniejszy obraa sytnacji gospodarrzrj i
spolcczno-polityczncj wlasnego

panslwa. Stwierdzono takze wyrazna zbieznosc przekazywanych rnaterialdw

z aktnalnyini zaintcresowanianii polskiego wywiadu. Dane, ktdre nie mogly

bye z rdznycli powoddw ukryle: dyslokacja nickldryrli jednostek. dane perso-

nalne dowddrdw byly przekazywanc dose elietnie. .b-dnakze nie zapomniano

tiasycac icb nirprawdziwymi inforinaejanii szrzegdlowymi.
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Stopniowo Oddzial II mogl wyodrebnic glowne dziedziny, w ktorych

inspiracja sowiccka byla prowadzona ze szczegolnie duzym nasilcniem. Do-

tyczylo to przede wszystkim30 :

— wyszkolcnia wlasncj armii i wartosei poszczegdlnycli jednostek tery-

torialnych,

— obrony przeciwlotniczoj i chemiczncj,

— rozbudowy i produkcji przemyshi wojennego, a szczegolnie lotniczego

i cliemicznego.

Stan wyszkolcnia by] przedstawiany jakozupehiic zadowalajacy zarowno

pod wzgledem moralnym, jak i wojskowym (fachowym). Armia Czcrwona
rzckomo nic ustQpowata w niczym armiom innych parislw. Podkrcslano dazy

postc/p w taktyce uzycia kawalcrii, broni pancernej oraz obronie przeciw-

lotnirzej i chemicznej. Pod wzgledem ideowym RKKA miata przewyzszac

armic obce, Inspiracja dotyczaca organizacji wojemicj poszczegolnych rodza-

jow broni polegala tia tendcncyjnym wyolbrzymianiii lirzby oddzialow, ich

stanow, wyposazcnia i wartosri bojowcj. W sposob przcsadny nkazywano

taktyczne za.stosowanic najnowszycli osiagnigc terhniki oraz fimkcjonowa-

nie wyposazcnia pomocniczego: lotniska, laboratoria itp. Przemysl wojenny

byl z regtily przedstawiany jako catkowicie pizystosowany do potrzob armii,

dysponujacy najnowszymi tecliTiologiami i doskonala, organizacja, pracy.

Ujawniono jeden przypadck inspiracji polskicgo wywiadu przez prze-

kazanic planow operacyjnycb RKKA, ktore zawieraty jeden z dokumentdw
rzekomo przygotowany przez Tucliaczcwskicgo. Fakt ten byl odosobniony,

dlatcgo Oddzial II ocenil te. inspiracja jako probe, zasngerowatiia Sztabowi

Glownemu, ze jedna z hipotez jest zbiczna z sowieckim plancm przyszlej

wojny.

Innym kierunkiem inspiracji byly przodsie-wziecia wojskowo-polityczne.

Ich istota sprowadzala si<; do nporczywego przedstawiania ZSRS jako pari-

stwa calkowicie przygotowancgo do wojny, jcdnak prowadzacego polityke-

pokojowa,.

Odpowicdzia; naszego kontrwywiadn na inspiracjc GRU bylo cclowe kic-

rowanic agentow i konfidentow do sowie-ckicli przedslawicielstw z ofertami

wspdt pracy31 . Jak przebiegaly takio akcje ilnstrnje nastijpiijacy przyklad.

Konfident SRI DOK I „Czarnocki", ntrzymitjacy od pcwncgo czasu kontakt

z pracownikiem poselstwa sowieckicgo w Warszawic, 16 II 1927 r. dostar-

czyl Rosjanom zadanc przez nich doknmenly, ktore zostaly przygotowane

w II Oddziale. Byly to cztery tajne dndatki oraz Instrnkcja organizacyjna

pulku artylerii polowej nn stopie v>ojennejh 8400/Org/ljn. Dokumenty te

odobrala pracowniczka poselstwa, kldra po pienn minutacli zwrdciia in-

strnkcjg, stwierdzajac, ze doknment teti posiadaja i nic bcdq Ibtografowac.

Rosjanie zatrzymali liatomiast dodalki tajne Minis! orstwa Spraw Wojsko-

wycli. Konftdcnt otrzymal dzicsie.c dolarow jako zwrot kosztow. Na odbidr

tcj kwoty miisral napisac pokwitowanie. Rozmowc; 7. konfidcntnm kontynuo-

wa! meiczyzna o semickicli rysach twarzy. Pytal o nazwisko oficera, ktory

przckazal dokumenty oraz staral si<; dowicdziec czy ..Czarnocki" clicjalby

2-18



wyjecliac do Zwiazku Sowicckirgo. Nastcpnio zazadat nastcpnjacych doku-

mentdw oraz informacji 32
:

1. organizacja kawalerii na stopic wojcnnr-j i pokojowoj,

2. dyslokacja wojsk sapcrskich i innyrlr oddzialdw technicznych,

3. dyslokacja samochoddw pancernycli i rzolgdw,

4. organ izacja pioehoty,

5. w ktorych fabrykach dokonujc sic; zaknpdw aparatiiry do produkcji

gazow trujacych,

6. stan wywiadii polskiego w Nic-mrzocb i Rosji,

7. czy organizacja armii polskiej jest wzorowana na francuskicj i jakie

ostatnio wprowadzono zmiany?
8. wszelkie informacje o ostatnich manrwradi na kresach,

9. ogdlna liczobnosc armii polskiej na wypadok JfOH",
10. poziom nioralny i polityczny armii. cwenliialnic poszczrgdlnych pul-

kdw. Jakic pulki skladaja sic w wiekszosri z Ukrairicdw i Bialontsmdw?

11.0. do n. wszyslkicli oddzialdw wojskowycis w Polsco.

Niektdro akcjc inspiracyjne naszcgo kontrwywiadn l>yly podejmowane
w brawnrowy sposdb. Przykladem mozr- live afora ..Bobcr" prowadzona
w mami 1926 r.

:,:! Kapitan Bobrowski i kpr. Wiccknwski zglosili sic do
posolstwa sowic-ckiogo z tajnym dokiimr-ntrm MSWojsk. — Iiistmkcjn wy-

Dzkoknia kadr w okirsie zimowym 1'925/ 1920. Doknniont ton nic wzbudzit

jrdnak zaintorcsowaiiia Rosjan. Prarowtiicy poselslwa zazadali materialdw
dotyczacych organizarji bataliomi czolgdw. Doknitiontr takie, odpowiednio
sproparowane w Oddxialc II, zostaly przokazane 7 III 1926 r. Urzednik po-

solstwa zaptacit za nic kpt. Bobrowskiomii trzydzic-sri dolardw. Z Moskwy
przybyl spccjalny oksprrt w coin zbadania dokiiinonldw dotyczacych orga-

nizaeji sluzby bndnwnictwa na stopic woje-nncj. 8 III 1926 r. kpt. Bobrowski
otrzymat odpowiodz, zo ,,swit'istwa nic biora" i transakeja nic doszla do
skntku. 23 III 1926 r. Rosjanic zaza.dali plaim mobilizacvjnrgo przemyshi
wojonnego. Zamiorzali zaplacic za ton dokn incut nnwot dziosicc tysiccy do-

lardw. W cia.gti kilkn dni vi Oddzialc II przygotowano falsyfikat, ktdry 27 III

zost.a! zdyskwalifikowany przcz ekspcrtdw sowieokicli. Na tym nicudanym
przodsiewzienn afore ..Bobcr" zakoiirzoito. Spra.wa (a swiadczyla o dobrym
rozpoznaniu polskiego przemystii obronncgo i znajomosci jogo organlzacji na
wypadck wojny. Byta takzc ostrzezcnieni dla naszogo wywiadii.

Oddzial II staral sic wykorzystao kazda, dogodna sytnarje. do nawiazania
kont.akldw z prarownikami poselstwaZSRS w YVarszawio. Niomal rdwnocze-

snio z „Czarnockmi" agent Jlonkowski" z SRI DOK I nazwiazal wspdlprace
z urzednikiem posclst.wa sowiorkiego, Afaiiasjewem. Ton zlccil agentom po-
dol)nn zadanic jak ..f'zarnockioimi". Na nwag^ zasliigiwalo „zapotrzcbowa-
nio" na. nastcpiijuro dano:

— kicdy. gdzio i na jak dingo wyjcclial ostalni raz marszalok Pilsndski

i kiody wracal.

— podar dnkladnir nazwiska i iiniona dwdch lotnikdw rosyjskicb, ktdrzy

wyladowali na polskim tcrytorimn. Czy byl to przyjiaflrk, czy tcz ucieczka.
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Gdzie akttialnie przebywajiv, w jaki sposob inozna nawiazar z iiimi kontakt?

— poctac dokladne dane o organizacji strzcleckioj w rcjonie granicy

wscliodniej,

— podac wszelkie dane o Zwiazku Mlodziezy Odrodzenia Polski.

Afanasjew zazadal rownicz planow mobilizacyjnydi wszystkich ptilkow

i oddzialow starjonnjacych na granicy sowieckiej, zwlaszcza w rcjonie Sarny-

-Tarnopol; kompletu doknmcnlow dotyczacycli poborowycli i zagadnieri mo-

bilizacyjnydi 7, poszczegolnydi Powiatowydi Konicnd Uzupolnieri.

Zwrocil sic; ponadto o dostarczcnie mu rozkazu, owentnalnie piami ma-

newrow, ktorc miaty si? odbyc w 1927 r. w rcjonie granicy wscliodniej

?. iiwzglcdnionicm micjscowosci objctycli cwiczematni.

Przcdstawiciel sowicckiego posdstwa byt zaintercsowany wszdkimi in-

stnikcjami organ izacyjnymi poszczr-golnydi rodzajow broni (w rozowcj

okladce) na stopie wojennej, a Ukze planami inobilizacyjnyini i przcgru-

powaii wojsk na wypadck wojny polsko-sowicckiej, zc szczegolnym uwzglqd-

nicnicm sil Korpusii Oclirony Pogranicza.

Dowodca Okrggu Korpusn nr 1 gen. Wroblewski zwrocil sic- 17 11 1927 r.

do szcla Oddzialu II o dostarczenie przyiiajmniej czcsri zadanych dokumeii-

tow i inrormacji w coin ,,ntrzymania konlaklu z posdstwcm sowieckim" 34
.

Analiza imiycli alcr i zadari zleranydi przez wywiad sowiceki naszym

agontom swiadczyla o celowym umioszczanhi pytaii malo istolnych wsrod

waznydi. Wide bylo formulowanycb niczbyl jasno, ponadlo Rosjanic starali

sic nkryc problemy, ktorc? najbardzicj icli inteiesowaly. Nicwal pliwie pracow-

nicy posdstwa zakladali, ze osoby zglaszajacc swqjc ushigi byly kicrowane

przcz Oddzial II. Wickszosc afcr inspiracvjnycli podcjinowanydi przcz nasss

wywiad bylo prowadzonycli zbyt sclicmatycznic, co moglo wzbudzac podej-

rzenia przeciwnika. Tylko nieliczne koiiczyly sic; powodzenicm. Naiiwagcjza-

stugnje afera ..Kowalski", prowadzona przez Wydzial lib. Zdolano nawiaza.c

kontakt z prarownikiem posclslwa sowirckiogo, ktoicmu sprzedano za pre-

set dolarow wide falszywycb doknnicnfnw „MOB" lotnictwa. W ramach

afory „Lotysz" przekazano nieprawdziwe mformacjc o organizacji oclirony

pogranicza wschodniego'5
.

Zc znacznie wiekszym rozmadicin podejmowaly 1c problemy Ekspozy-

tury nr 1 i nr .

r
> Oddzialu II oraz plac-owki wywiadnweze Korpusu Oclirony

Pogranicza, Przcprowadzono wide ndanych opcracji. polcgajacycli na od-

wroceniu agentow sowicckich kierowanydi do Pol.ski i przcstaniu za ich po-

srcdinctwem Talszywydi wiadoniosci. Ponadlo wysylano do ZSRS wla^nych,

starannie przygotowanycli agentow, klorzy \m przckroczmiii granicy „njaw-

niali" sic; przed sowieckim konlrwywiadcm i wyrazali ocliote do pracy prze-

ciwko Polsce. N: ie wszystkie takic operacje koiiczyly sic snkresem. Warto

przedstawic jedna, ze spraw, prowadzona przcz Ekspozytnrg nr 1 w Wilnie,

kierowana. osobiscie przcz kpt. Maycra. pozniejszcgn szefa Wydziatu Wy-

wiadowczego II Oddzialu.

VV III 192(5 r. Ekspozytnra nr I piv.c.jola od 2 lirygady KOP agenta

o pscudonimie „Nowakowski Jan", kiriry wczcsnicj pclnil sluzbe; w 4 kom-
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panii VIII batalionu KOP w slopniu plutonowego3S . Po zwolnioniu z wojska

tiielcgalnie przrkroczyl granicQ wschodnia, zoficjalnym zamiarom dotarciado

Chin, aby wziac iidzial w toczacej si? wqjnic. Po przrkrorzcniii granicy zostal

zatrzymany przra wladze sowicrkic i przekazany do dyspozyrji OGPU. Po
przyjgciii propozycji wspdlpracy z wywiadcm sowiockim zoslal przeszkolony

i przcmicony przez granicQ. Po przybyciu clo krajn zamrldowal sic. n oficcra

wywiadowczewgo 2 Jlrygady KOP, klory postanowil wykorzystac go w cc-

lacli inspiracyjnydi. VV wynifcu podjcWdi przcdsicwzicc ..Nowakowski" pig-

ciokrotiiie przrkroczyl granicg wscliodnifi. przckazujac micdzy tnnymi: dwa
stare dzicnniki personafne, sfingowany rozkaz dowodztwa 2 Brygady KOP,
nicaktiialny ctat pokojowy Policji PatisUvowoj. Olirrr wywiadowczy 2 Bry-

gady KOP nic byl w stanie dalej prowadzic tcj afrry. dlatcgo przekazal ja,

Rkspozylurzo. nr 1. Na polccrnio kpt. Mayrra ..Nowakowski" zostal wyslany

do ZSHS 19 VIII 192fi r. z iiastopiijacymi zadaniaini: ..Zamoldowac GPU
w Miiisku, zc w niyst otrzyinauydi wrzesnicj dyrcklyw ndalo inn sig zwer-

bowar do pracy wywiadowczoj kpr. Cliomicza z knnrdnrii pulkowcj 78 pp
w Baranowirzadi. Cholines', dal mu materia ly. lecz zada pioniodzy. VV prze-

ciwnym razie riic b<;dzio wspolpracowai. Powiodzial lakzc, zc wyraza zgodg

na bczposrednia; lacziiosc z niiu przoz specjalnego knricra z Mii'iska". Ka-

pral Chomicz byt rzeczywiscio podoficorcni zawodowym 78 pp. ale dopiero

w dalszej czesci toj afory zostal do niej wlaczouy. W piorwszrj fazie byl jedy-

nie ogoltiie poinformowany i pizygotowany do wykonania zadania. 19 VIII

192<> r. „Nowakowskr oirzymal nnstc/pnjaro dokiiinoiily1 ':

1. Oryginalne rozkazy dzienne dztwa 78 pp nr 107, IfiS, H>9 i 170.

2. Rozkaz nr 85 dzfwa 20 DP, omawiajacy wyniki inspokeji bataliono-

wrgo cwiczenia polowcgo w 79 pp. Hozkaz ton zostal sfingowany w Ekspo-

zylnrzc nr 1 i przoslany do Miiiska w odpisic

'.\. Wiadomosri dotyczqeo oviczni w ohozie lotnim w Lrsnoj (sfingowanc

w Ekspozyturzt; nr 1).

2f> VIII 1926 r. „Nowakowski" powrodl /. Miiiska mformiiJF[C, zc OGPU
ocrnilo dostarczone matcrialy jako mato warloscinwr, nalotniast polccono

nin podtrzymac kontakt z Clioiiiicznm. VV riagn wrzrsnia i pazdziernika

przygotowano mil nastej>ne doknnirnty. Bylv to rzcsriowo zmienione trzy

tajnr rozkazy 1)0 K IX otizyniano z II Oddzialn. 2 X 1926 r. ..Nowakowski"

poinformowat OGPU w Miriskii, zo zaangazowal nowngo konndenta w szta-

bic 20 DP, sioizanta Fronrzaka. ktory mial rzrkmno dostc|> do akt tajnych.

Siorzant Fronrzak byl osoba^ fikcyjua. 27 X 1 020 r. ..Nowakowski" powro-

cit z Miiiska z iiowyin zadaniom. Tym lazmn Itosjaiiir zaz;|daii bioza.cycli

rozkazow 78 pp i 20 pp. danych dot.yrz^cyrli garnizoiiii Hatanowiczc. „No-

wakowski" olrzymal pigedzic-siat dotarow wynagixxtzfiiia. z czrgo pi(;tnascie

dla Chomicza. i dziesii;c dla Fronrzaka. Przy nasU.'pnyrn spolkanin oficer

OGPU obiecal wynagrodzetiie podwoic.

UmicjCjtnie prowadzona afera ..Xowaknwskiogo" przyniosla korzysci.

Ujawniono nowc pnnkly intorcsnja.<r wywiad sowiocki. Pytania byly coraz

bardzicj szczegoiowe. Odttosily si? do iizbiojcnia. izorzywislyrh stanow i na-
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strojdw w 78 pp. OGPU zaiadalo danycli personalnych dowddcdw batalio-

now i kompanii, charaktcrystyki rekrutdw oraz podania, w ktdrym dniu po

ogloszeniu mobilizacji pnlk osiagtiic gotowosc bojowa™.

W grudniu 1926 r. „Nowakowski" nawiazal kontakt z ofkerem Razurie-

duprn w Mirisku, natomiast kpt. Mayor, w uzgodnieniu z Oddzialom II,

rozpocza.1 dzialania majacc. na celu doprowadzcnic GRU do takiej sytuacji,

aby jcgo kicrownictwo musialo wysylac swoich liid/.i do Polski. Afcrze tej

nadano wkrdtce wyla.cznie kontrwywiadowczy charaktcr.

Bardziej skomplikowany przcbieg miala inna afera, podjeta przez Eks-

pozyture, nr 5 we Lwowie w polowie 1928 r. Joden z agentdw tcj ekspozytury

zaproponowal z wlasnc-j inicjatywy nawiazanic kontaktn z placowka^ OGPU
w Kijowie39 . Zwrdcil sie. jcdynic o posrcdnictwo i wskazdwki. Szef ekspo-

zytiiry nic zgodzil si? na utatwicnic inn nawiazania kontaktit z Rosjanami.

Agent mial calkowicie samodzielnie doprowadzic do spolkania z o(kera,mi

OGPU. Otrzymal polecenie informowania ekspozytury o wszelkicli swoich

przedsi?wzi?ciach w tej sprawic. Agent zwerbowa! w 12 pp, sUrjoiiiijacym

w Ztoczowic, st. ogniomistrza Pazowskiego. kierownika kancolarii, i dwu-

krotnic wyludzil od niego, za pieniadze, akla kanrelarii lajnej. Pierwszym

razem byla to korespondencja wewnelrzna pomi?dzy dowodca. pntku a ba-

tcriami i nic przedstawiala wi?kszej wartosci. Dokiimenty to przynidsl do

Ekspozytury nr 5 we Lwowie. Po przcanalizowaniu irli tresci otrzymal zgode.

na wyjazd do Kijowa i przekazania irli Doliriskiemn. kierownikowi soczem

{OGPU). Doliiiski stwiordzil jcdtiak. zc- dokiimenty 12 pp nic przedstawiaja,

dla niego zadnej wartosci i zaza_dal dostarczcnia mil rozkazn wymicnionego

w tr-j korespondencji. Agent powrdcil wiec do Zlorzowa i nzyskal od Pa-

zowskiego Rozkaz Dowddztwa Okr?gn Korpnsu nr VI I. 3I.S2/Tjn.Og/28

Wskazdwki do rozdziatu i wcietcnia rm-zuika 1907. Zostal on opracowany

na podstawie innego rozkazu, przystanego przez Bin to Ogdlnoorganizacyjne

Mitiislcrstwa Spraw Wojskowych. 10 VII 1928 r. rozkaz ton zostal slbtogra-

fowany w Ekspozytnrze nr 5 i przeslany do Wydziaiu H 1 II Oddzialu. Po

stwierdzenin, zc nie przodstawia jiiz wartosci, gdyz byl nieaktnalny, pod-

jeto dalsza, gre. z OGPU w Kijowie. Sprawa Pazowskiego zoslala natomiast

przckazana do SRI DOK VI w celu dalszcgo prowadzenia'ln .

Rozmiary dzialalnosci szpiegowskiej i mctody slosowanc przez sowiec-

kie sliizby specjatne byly doceniano pram II Oddziat. Wywarly decydujacy

wplyw na organizacjc; przcciwdziatania podejmowancgo przoz polski kontr-

wywiad. Odpowiedzia. na inspiracj? i prowokacj? byty podobiw metody, sto-

sowancjednak na znacznie mniejszii skate. Zblizony byl zasadniczy kicrunek

przrdsiewziec inspiracyjnych. Pocza..lkowc wytyczne. rcgiilnjarp przygotowy-

wanic materialow inspiracyjnych przckazywanycli wywiadowi sowieckiemn,

byly zatwierdzone przez gen. Hallera. Zalecal on, aby ..inspirowac wszystko

in plus". W koiicu 192G r., w zwiazkn z opracowywaniem przez Oddzial II

plami inspiracji na rok 1927, pojawily si? pytania. kldre wymagaly zaj?-

cia stanowiska przez szefa Sztabu Gcnoralnego, Genera! Tadensz Ludwik

Piskor zalecil, aby wprowadzac w bind wywiad sowiecki przez opracowy-
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wanie. planow tnobilizacyjnyrh, zawierajacycli odmienne zatozonia. Polccil,

aby opdzniac daty w doknmpntacli mobilizacyjnycli, obnizac danc. charak-

trryzujace organizacJQ jpdnostek piprlioty i kawalerii. Informarje dotycza^ce

planow rozwoju lotnictwa i przemyshi wojennego mialy bye przedstawiane

,,in minus" 41
. Wszelkie plany oporacyjnc i plan ..MOB" oraz 0. de B. armii

ria stopie wojennej mogly bye ujawniane tylko fragmontaryrznie. Mialo to

znieksztalcac prawdziwe dane zdobywane przez Rosjan z innycli zrddel.

Na poczatkn lat trzydziestych occniono, zc dzicki nzyskanemu doswiad-

czeniii, aparat kontrwywiadowczy mdgl 7. powodzeniom podjac akcjg inspi-

racyjna, zakrqjona. na szeroka. skab;. Proredura przygotowania matcrialdw

inspiracyjnyfli zostata okrcslona szczegdlowymi instrtikfjami. Do opraco-

wania dokumentow inspiracyjnych angazowano Oddzialy I. Fl i IIF Sztabu

Gldwnego. Kierunki inspirarji wskazywal Cieneralny Insppktorat Sit Zbroj-

nycli (CFSZ), Oddzialy I i [II przygotowywaly najwazniejsze dokumenty

sztabowc, tia przyklad plan mobilizacyjny w dwdeb wersjacli — prawdzi-

wej i falszywcj. Zalecano, aby najpierw przygotowywac falszywe wcrsje ta-

kicli dokmnentdw. Kompetcncje szrfa Oddzialu II byly ograniczo?ie. Mial

prawo przekazywac wszelkie materialy jawne dotyrzare organizacji poko-

jowej, zwla-szrza wyszkolenia, zaopatrzenia i kontyngentn w czasie pokoju.

Z dokumentow tajnyrli Oddzial II tndgl wykorzyslywac w celach inspira-

ryjnyrli tylko fragmouty dokumentow i diobne informarje. Takie przepisy

ograniczyly powaznie mozliwosci poslngiwania sir inspirarja,.

*\7. analizy ponad cztcrystn <lokinnonldw inspiraryjnyrli przekazanycli /

w latach 1925-1930 obcym wywiadoni wyuika, iz ponad polowe, dostar-

czono wywiadowi sowirckiriinK~~Zblizona. liczl>Q nprzyjid" wywiad niemiecki.

Wywiady innyrh panstw inspirowano sporadycznie. lirak wirln sprawozdari

7. przebiegn przeprowadzonycli operarji nip pozwala dnkonac jrdnoznaczncj

ocony cfektdw polskiej inspirarji. Wywiad sowiecki plaril nierlietnie i z re-

gnly oceniat dokumenty jako ..bpz wartosri" Itib ..falszywe". Opinie te byly

formntowanc dose czesto opacznie. Za ..falszywc" nznawano dokumenty au-

tentyczne, nieaktiialne Inl) nip zawierajace istotnycli dla obronnosei danych,

a za prawdziwe ralkowtrie lub rzcsriowo sfalszowano (sfingowane). Rekor-

dowe stikcesy osiaj$nieto podczas trwajacoj kilka lal a Tory ,.Kowalski", pro-

wadzonej przpz SRI DOK I w Warszawie. Wywiad sowierki kilkakrotnie

zaplncil za falszywe dokimipiity od stii do picciusrt dolardw. Na przyklad

28 VI 1929 r. szcl" Rcfrra.tu Kontrwywiadn Wydzialu lib kpt. dypl. Sta-

nislaw Karnibad przpkazal do dyspozyeji SRI DOK 1 falszywe dokumenty,

przygotowane przez Rrferat Inspiracyjny w post an tabel MOB DOK V,

dotyczacych lotnisk, wojsk larznosci. saperdw, poria,gdw pancprnyeb, wojsk

taborowych, wojsk saTnorhodowycli. Zgod<; na przrkHzanio takich danych

wyrazii szef Sztabu Gldwnpgo 24 V 1929 r. Agent SRI DOK I dostarczyl jc

28 VI 1929 r. do posplstwa sowicrkicgo w Warszawio i otrzymal zanic pi^cset

dolardw. Odbirraja,cy te „doktnnenty" oficer wywiadn sowirrkingo nznal je

jako dobre. Nalezy podkreslir, iz takie same dokimipiity Ekspozytura nr IV

Oddzialu II w Krakowio i)rzekazala 31 V 1929 r. wywiadowi nirmieckieimi
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w ramach afery „Radke". Wywiad niemircki occnit jo jako dobre, ale nie

zaplaril.

Wykorzystujac kontakt z wywiadem wsdiodniego sa,siada, ntrzymywany

przez dwustronnych agontow Oddzialn II, w kilku przypadkadi przekazano

prawdziwe dane o dziatalnosri organizarjt antyparistwowyrh. M XI 1929 r.,

w ramach afery „Wrog", przekazano konsulatowi ZSRS we Lwowie dane

o dzialalnosri „Ukrairiskiej Niwy".

Kilkanasric lat walki z wywiadem sowirckini pozwolilo rozpoznac jego

organizacje. i mctody dziatania. Na pocznlkn lal trzydzieslyrli Oddzial II

dyspoiiowat dokladnymi danymi na temat struktur i zadaii wywiadii woj-

skowego i politycznego. Szczcgolowym analtzom poddawano zmiany zacho-

dzace w funkejonowan'm poszczegolnycli sluzb, z liwzgledriieniem dzialalno-

sri skicrowanej przeciwko Polsce. Widorzna rywalizarja mie^lzy wywiadem

wojskowym (GRU) a politycznym (OGPU. NKWD) niiaty dla Oddzialu II

drngorzedne znaczenic. Sluzby tc z podobnyni zaangazowaniem podejmo-

waly dzialainosc przeciwko Polsre. Powne oslabienie sowicckicgo wywiadii

wojskowego na.sta.pilo w latarh 1037/ I93S, po gnmtownej czystce przepro-

wadzonej przcz Stalina. Nie omttiQla ona rownicz Oddzialu IV Sztabii Ge-

norahicgo Armii Czerwonej (GRU). Szof Oddzialu. Her/in, i .jego najblizszy

wspolpracownik do spraw kontrwywiadu. A. Korin. zoslali rozstrzelani. Za-

rzadzono powrot z zagranicy wszystkich rczydentow GRU. Podczas tcj akcji

wybiirlilo kilka skandali, ktore odbily sic gtosnyrn erhom w prasie swia-

towej. Czesc rczydentow odinowila bowiem powroln, zabiegala o azyl na

Zarhodzie i odslaniala zbrodnie Stalina. Wywiad wojskowy zostat w 1939 r,

zdziesiatkowany w tym samym stopnin en korpus olirerski Armii Czerwonej.

Jcdnakze wobec rozwojn wydarzeri w Duropie i zblizajacoj sic wojny Stalin

podjaj dzialania majare przywrocic aparntowi wywiadowrzemu jego dawna.

aklywnosc i skoordytmwac dzialainosc NKWD i wywiadii wojskowego42
.

d. Funkcjonowanie kontrwywiadu i efekty zwalczania

szpiegostwa Zwiazku Sowiecklego

Rownolcgle z zawarciem traktatu ryskiego Odd/.ial II podja.1 prace zmie-

rzaja.ee do dostosowania organow zajmiijacydi si? kontrwywiadom, by pro-

wadzic dzialainosc w warunkach pokojowych. Wiosna 1921 r. powstalo kilka

iiistnikcji regultijaeydi zasady, zadania i zakres dzialania wojskowych i cy-

wilnych organow bezpieczeristwa. Pierwszo regulacjo dotyrzyly rozgranicze-

nia kompetencji na obszarze nieprzyjacidskim, obsadzonym jeszcze przez

Wojsko Polskic, i w gtcbi krajn. Na obszarze RP, pozoslajacym pod zarza.-

drm administracyjnym wladz cywilnych. zadania z zakresn sluzby informa-

cyjno-defensywnej n'alezaly do organow Mitdsterslwa Spraw Wewn<;lrznych

oraz sluzby dcfensywnej Ministerstwa Spraw Wajskowydi"11
.

Glowne zadania, zwiazane z przedwdziaiamcni obcym wywiadom na

tercnie kraju, realizowal Wyd/.iat Kontrwywiadowczy lib z podleglym mu
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aparatem terenowym. Wydzial ton w latach 1921-192!) wyslepowat jako Re-

ferat „C" Wydzialu III Wywiadowczego Il'Oddziatn. Dliigotetiiimi szcfami

Wydzialu Kontrwywiadowczego byli rnjr .Julian Griidziiiski i mjr Stanislaw

Szaliriski. Po kilkakrotncj rcorganizacji wydzial skladal siq z sicdmiu dzia-

low: Rereratn Ogolnego, Reforatu Kontrwywiadowczogo, Reforatu Ochrony

Tajcmnicy Wojskowej. Rcferatu Narodowo.sciowo-Politycznogo, Centraliiej

Agentury Kartoteki i Kancolarii. W tcrenie funkejonowaly Samodzietne Re-

feraty Informacyjne (SRI) przy kazdyiu Dowodztwic Okregu Korpusti i Do-

wodztwie Floty. Oficerowie do spraw kontrwywiadu dzialali rownicz w po-

szczegolnydi jednostkach wojskowyrli'H .

Cclcm dzia Ian ia kontrwywiadu {sluzby iiifonnacyjno-dplcnsywncj) bylo

zabezpieczenie intcresow paiistwa przod wywiadcm paiistw ohrycli i przed

propaganda, wywrotowa, Zamirrzano to osiagnac przcz: przeriwdzialanie

szpiegostwu, zwalczanic wszelkicj propagaiidv wywrolowcj w armii'15 ,
zapo-

bieganic akcjom sabotazowym przociwko obiektom wojskowym oraz stwa-

rzanic warunkow unipmoz1iwiaja.cycli hib paralizujarych taka dzialalnosc.

Jednym z kicninkdw przedsiewzicc profilaktycznydi !>ylo prowadzenie wsrdd

spoleczcristwa akcji uswiadamiajacej niobczpioczetistwo obcego szpiegostwa,

a zwlaszcza sowieckiego.

Dziatania organow kontrwywiadu wojskowego obejmowaly szoroki za-

krcs przedsicwziec. Do najwazniejszych nalczalo: sledzeuie i iinioszkodliwia-

nie organizacji szpicgowskich i osob iiprawia.ja.cy c\\ wywiad na rzecz obcycli

paiistw, wykrywanie struktur i zamiorzori siatok wywiadowczydi, gromadze-

nie i ewidcncja danych o osobacli kierujacyr li nieprzyjadelskasluzba. wywia-

dowcza,, a takzc o agent ach, konfidontacli i idi wspdlpraeownikadi. Zwalcza-

nic dzialalnosci obcych wywiaddw polcgalo na. obsorwarji i inwigilacji osob

podejrzanych o szpiegostwo, prowadzenie akcji irrodontystycznoj i uprawia-

nie agitacji wywrotowej w wojsku. W lym coin zbierano wszolkio informacje,

gromadzono fotografic osob podejrzanyrh. egzcinplarze odczw i wydawnictw

wywrotowydi. Pod stala obserwacja organow kontrwywiadu znajdowaly sic.

przejsria graniczne, organ izacjc, towaizystwa i finny handiowe, ktore (swia-

doniic lub nioswiadoniic) inogly utalwiac uprawianio szpiegosfwa przociwko

Polsco'16 .

Konlrwywiad wojskowy wspolpracowal 7, cywitnynii organami bozpio-

czerislwa, a szczegoluic policja. potityrzna oraz wtadzami sadowymi. Istotne

into cziiwauic nad zal)ozi>ieczonicni t.ajotnniry wojskowej. Konlrwywiad ko-

rzystat z pomocy wladz cywilnych przy organizowaniii konlroli korespon-

dencji oraz Ia.cziiosci tclcfonicznej i telrgraficznej ?. zagranica, prowadzonej

przcz iustytncje i osoliy podcjrzane o sz|)iogostwo.

Jiiz kilka miesiecy [>o zawarcin pokojn przed organami kontrwywiadu

statiejo trudno zadanio przeciwdzialania akcjom szpiegowskim podejmowa-

nym przez wsciiodniogo sasiada. Brak doswiadczenia w organizowanin przed-

siowzi<;{': w nowycli, pokojowych warnnkadi zmnszal zatdwno kicrownictwo

Oddziatu II, jak i wsp6tpraciija.ee z ntm slu/.by cywilnn do wypracowania
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skutecznych mctod zwakzania szpiegostwa sowieckiego, stanowiaeego po-

czalkowo najwicksze zagrozenie.

Powainym problcmcm bylo zapewnicnic odpowicdniej kontroli perso-

nehi poselstwa sowieckiego w Warszawie. 3 VIII 1921 r. z inicjatywy MSZ
zapoczatkowano systematyczne narady z iidzialem mjr. Wastmga i kpt. Je-

rzego Smigielskiego z Oddzialu II, Mariana Swolkicnia i Snarskiego, przed-

stawicieli polirji politycznej {Wydzial IV-d KGPP), Mariana Szumlakow-

skicgo, naczelnika Wydzialu Wscliodniego i K. Olszcwskiego, kicrownika Od-

dzialu Informacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicziiych47 .

Z wypowiedzi przedstawicieli MSZ wynikalo, iz nczestnicy narady po-

wintii przygotowac akcje. inwigilacyjno-wywtadowcza na terenie poselstwa

sowieckiego w Warszawie. Powodcm byb tizasadnione podcjrzonie, iz wsrod

personclu znajdiijc sie. wielu oficerow wywindu, wybilnych dziaiaczy i agi-

tatorow bolszewickicli. Z wczesnicjszego doswiadczenia. iizyskanrgo podczas

obsorwacji Sowieckicj Misji Repatriacyjnej, wynikalo, ze iiiwigilacj? nalezy

njednolicic i trzeba prowadzic ja-ostroznic, a by nie wywolac napieria we wza-

jemnyeb stosunkacli lub represji wobec uczestnikow polskicgo poselstwa

w Moskwie. Naczclnik Wydzialu Wscliodniego MSZ, M. Szumlakowski, slu-

sznio wskazywat, iz poselstwo sowicckie stanie sie. wkrot.ee „centrala, agitacji

i wywiadu bolszewickicgo nie tylko na Polskg, ale i zagraninf. Z rozpozna-

nia Oddzialu II wynikalo, ze czlonkowic sowieckiego poselstwa dysponowali

znacznymi kwotami pieniedzy i dopnszczali sic przeknpstwa w rrlu poszerze-

nia swych kontaktow, dlatego podjeto czynnosci zmierzajace do ntworzenia

systemii inwigilacji, w sklad ktorego mialy wcliodzic instyturje i osoby pro-

wadzacc dzialalnosc z pobudek ideowycli. Ustalono ponadto, ze wszelkie

dzialania kontrwywiadowcze maja. bye zarzadzane ccntralriie wodtug ustalo-

nego wspolnie planu. W ce!u zapewnienia odpowicdniej koordynacji przed-

sicwziQC zwiaxanych z iuwigilacja, poselstwa sowieckiego powolatio nicoficjal-

nic tzw. Urzacl Cztereclt. Jcgo przewodniczacym zostal przedstawiciel MSZ
K. Olszewski'18 .

Intensywne dzialania iiiwigilacyjnc zarzadzone przez to gromium dopro-

wadzily do opanowania. sluzby w hoteln „Rzymskim". W przededntu rozpo-

czeda urzextowania poselstwa ZSRS, ktore zostalo wyznaczone na 6 VIII

1921 r., obraditjaey w nast^pnych dniach „Urzad Czterech" zapoznal si?

z wynikami obserwacji personelu ambasady. Stwierdzono, ze n a ofcrte. so-

wieckiego przedstawiciclstwa zglosilo sit c'n praey sirdeiti osob. w tym kilka

Zydowck, ale nie zostaly one przyjgte. Tyinrzasem wsrod personclu liotelu

Jlzymskiego" umicszczono kilku agentow Wydzialu IVd Komendy Glow-

nej Policji Paristwowcj (KGPP). Oddziat II intensywriic posziikiwal kobiet,

czlonkiii POW, ktore inogly bye wykorzystane do inwigilacji urzednikow po-

selstwa sowieckiego. Podjeto starania o wciagtiiecie do wspolpracy przedsta-

wicieli Ligi Antybolszewickiej i Strazy Kresowej. W coin utntdnienie dyplo-

matom sowieck'im ponfnych kontaktow w miescie Oddzial II wysunaJ wnio-

sek, aby zaza^dac od poselstwa fotografii personehi i opublikowac je w „Ty-

goduiku Ilustrowanym". Wobec wszystkicli pracownikow zarzacizono seisin
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kontrole. rozmow tclefonicznych i korcspondcncji prywatnoj. Zmobilizowano

cafy shizbe. botelowa. do sygnali7.owa.ma do organow scigania o wszclkim

podejrzanym zachowaniu nrzediiikow sowierkich. Do wspolpracy z kontrwy-

wiadem zaaiigazowano tiawct dorozkarzy i poslaiicdw obshignjacych hotel

„Rzymski".

Zarzadzcnia tc byty spowodowane nic tylko wymogami sluzbowymi.

Pcrsonel Polskicj Misji Rcpatriacyjnoj w ZSRS by! znacznie scislcj inwi-

gilowany przcz sowieckic organy bezpieczeiistwa.

Dalsze dzialania podejmowanc przez Oddzial II i Policje Polityczna. do-

prowadzily do zmiany w organizacji inwigilacji Rosjan. Ujawniono inten-

sywna, dzialalnosc Sowieckiej Misji Repatrracyjncj, majaccj siedzibe w ho-

telu „Royal", dlatcgo glowny wysilck skierowano na obsorwarje jej czlonkdw.

Wykorzystano znacznc sily i srodki. Posolslwo i misja byty pod stala, obser-

wacj^ dwudzicstu trzecli wywiadowcow polieyjnych i dwocli agcntow II Od-

dzialu. W rezerwic pozostawalo ponadto czterdzicsri osob, ktore w kazdej

cbwili mogly bye wykorzystane do inwigilacji. Zadania agcntow tak podzie-

lono, ze czese z nicli prowadzita obseiwacje, na zewnatrz instytucji sowiec-

kich, ujawniajac wszelkie kontakty z osobami prywalnytni, a kilku przeby-

walo stale w poblizu persotieln, zdobywaja.c informacje bib dczinformujac

misje, i poselstwo, przekazujac im nieprawdziwe wiadomosri. Duze nadzieje

wiazano z faktem, iz Rosjanic nie przewidywali, a by polski kontrwywiad

wykorzystywat w swej pracy kobicty'
15'.

Z rozpoznania Oddzialu II wynikato rowniez, zc glowne zadania wy-

wiadowczc mialy realizowac osoby wspolpranij^ce z szefcm Sowieckiej Misji

Rrpatriacyjnej, Karaclianem. Jcdnym z kicrnnkow t.ych dzialari mialo bye

przenikanie doorganizarji RorysaSawinkowa. Wzwiazkn z tym wlaczono do

przcdsicwziQc inwigilacyjnycli pcrsonel ekspozytnry wywiadowczej atamana

Pctlury, kierowancj przcz kapitana Tkaczcnk?. W coin uzyskania doplywu

nowych osdb, ktore mogly bye wykorzystane do obserwaeji sowicckich przed-

stawicielstw, nawiazano scisle kontakty z Liga^ Antybolszewirka., Liga^ Kobiet

i Kolcm Kobiet. Zacicsniono takzc wspolprace, z Misja. Fmnmskq, w War-

szawic.

Powyzsze za.rzadzenia nic byly bezpoclsta wne. Po doswiadczeniach, jakie

spotykaly pcrsonel I'olskiej Misji Rcpatriac.yjriej, przcbywajarcj na terenie

Rosji, i objeciti scislym nadzmem naszydi dyplomat.dw zastnsowane srodki

byly iizasadiiionc.

Juz wczcsniej, w polowic 1921 r., zarcjestrowano coraz wiecej laktow

wskazujacycti na prowadzenic przez Rosje, Radzierka, slarannic przygotowa-

nycli dzialan wywiadowczycli i wywrotowyrh. Wsidd osob powracajacych

do Poiski ujawniono licznych agitatorow i agcntow sowicckich sltizb wy-

wiadowczycli. Jedcn z nich, Alcksander Pahiszek, zarrzymany w powiecie

Luninieckim, dysponowal kwota dwmiastu tysie.cy nibli carskich. Zostal on

zwerbowany przez oficerow plarowki sowicrkiego wywiadn na tcrenic IFomla.

W toku sledztwa ustalono, zc wspolpracowato 7, nim dzicwietnaicie osob,
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fetore podjejy przygotowania do wywolania powstania na Krcsach Wschod-

nicli. Czlonkowie tej organizacji mieli wstc;powac do wojska, policji i zan-

darmerii, zatrudniali sie. takze w rozriych instyturjarli paristwowych, aby

w przyszlosri udziclic wsparcia powstaiiin. Z informacji, jakic zdolano uzy-

skac podczas sledztwa, wynikato, zc podstawowym midlem zaopatrzenia

w broil mialy bye zaknpy dokonywanc na terenie Polski. Rosjanie planowali

rowniez przerzuty sprzetu wojskowcgo i amiiiiicji przez granire. wschodiiia. .

Dalsze przedsiewziocia podjetc przez kontrwywiad potwicrdzily, zc ujaw-

niona grupa byla cz?sciiv siatki ctywcrsyjiiej przygotowanej przcz Zakor*

dot (Zakordortnyj Otdiet). Celem dzialania Zakorriota, utworzonego jeszcze

w 1920 r. nakongrcsie III Micdzynarodowki w Moskwic, byto doprowadzeme

do dcstabilizacji na Krcsach Wsclioduicli II Rzeczypospolilcj przcz cskalacje.

napiec spolerznych i narodowosciowyHi
51

.

Walke z dywersantami nlatwialy osoby lojalne wobcr. Polski, ktore zgla-

szaly sie, do organow bczpieczeiistwa po przokioczenin granky wsciiodniej.

10 VI 1921 r. w Ekspozytnrzc Oddziain II Sztabu DOGen. Lublin w Row-

nem zglosil sie agent Zakordota, Kaziniierz Bitowt, kl.dry njawntt szczegoly

organizacyjne siatki dzialajacej na terenie Wolynia. Jego informacje iiraoz-

liwily aresztowanie czlonkow groznej organizacji dywersyjno-wywiadowczej

liczarej czterdzicsci szesc osob53
.

Intensywna dzialalnosc Oddziain II doprowadzila wkrotce do rozpozna-

ilia cz<;sci struktnr Zakordota. Okaznlo sic;, ze ta dywcrsyjna organizacja

prowadzila dzialalnosc nic tylko na torenic Polski. Centrala zlokalizowana

w Moskwie dvsponowala oddzialami tcronowymi nsytnowRiiymi w poblizu

granic sasiadnjacych z ZSR.S paristw. Oddzial w Pskowie podojmowal akcje

w panslwacli baltyckicli, a pododdzial w .Smolctisku inspirowat dywersj? na

terenie Litwy. W Odessic istiiiala baza Zakordota, organiziijaca dzialalnosc

wywrotowa, w Rnmimii. W Azerbejdzanie funkcjonowaly strnktury sicgaja.ce

do Indii Najlepiej rozpoznane byty ekspozylmy tej organizacji dywersyjnej

w Cl.arkowie i Kijowie. Oddzial II znal niektorc punkty przepraw przez

granice, zlokalizowane w Olcwskn, Nowogrodku i Slawuric, a takze wic.ksze

bazy na terenie Polski w Rownem, Piiisku i Liickii. Obscrwowano czlonkow

gminnych trojek i oddzialow powstaticzych w kilknnashi miej.srowosciach na

kresach. Podejinowanc w nastcjpnyrli latarli icpresje przez pobeje. i wladzc

sa<lowc jedynic ograniczyly rozmiary clywrrsji inspimwanej przez wschod-

nirgo sasiada, nie zlikwidowaty jej jednnk <alkowic:ie
^, ,

.

Wprawdzie do wojskowycli i cywilnycb organow l)czpieezenstwa zgla-

szalo si? wicle osob infornnij^cych o przejawach szpiegostwa lub antypan-

stwowej dziala.lnosci, jednak rozmiary akcji podejmowanyrh ze wschodu me

pozwalaly skutecznie jej zabamowac.

Wi^kszosc informarji dotyczacyrli baz polozonyrli na terenie Zwiazku

Sowierkiego nie ztlolano potwierdzio Jednym z powodow byl ogramczony

zakres dziatan podejmowanych przez II Oddzial. Hclerat C Kontrwywia-

dowczy Wydzialu III Oddziain II dysponowal w tym okresic funduszem

kwartalnym w wysokosci trzecli milionow stu szes(; dziosic;ciii jeden tysKjcy
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marck. Wydatki obcjmowaly gldwnie cwidcncje, obcej agent ury, publikowa-

nie wydawnictw i instrukeji dla terenowycli organdw kontrwywiadu. Podjeto

tylko kilka wickszyeh akcji kontrwywiadowcyzch i inspiracyjnyrh. Jcdnakze

ograniczony fundusz dyspozycyjny nmozliwU wykorzystanie przez central?

jedynie dziesicetu agentdw, ktorym wyplacano tylko dirty, koszty przejazddw

i wynajmowanych lokali konspiraeyjnych. Dzialalnosc Referatu C wspieral

wowczas Referat D (SzyTry Obce i Podsluch). .lego praca zmierzala w trzech

kieninkach. Prowadzony byl naslucli sowieekicli radiostacji i dekryptaz de-

pesz. Stalym podsluchem byly obj«jte linic lelefonicziic poselslwasowieckiego

i ukrairiskiego. Kontrolowano takze rozmowy lelefoniczne przedstawiciclslw

liandlowych nalezacycli do wscdodniego sasiada54 .

Zdobywanc ta. droga. informacje miaty dose czesto duza. wartosc. W lu-

tym 1937 r. njawniono tresr rozmow z poselstwem ZSHS w Londynie, z ktd-

rych wynikalo, ze niejaki Robinkow, pizebywajacy w stolicy Wielkiej Bry-

tanii w sprawach handlowycli. wykomije rowniez blizej nieznane poufne za-

dania. Stwierdzono rowniez, ze ZSHS przekazuje pieniadze do Ifiszpanii za

posrednictwem bankdw angielskicli. 8 III 1937 r. Rosjanieprzekazali ta, droga;

dziesiec miliondw dolarow i dwa miliony funtdw szterlingdw, .lednoczesnie

do Francji przestano pictnascie miliondw dolarow na. blizej nie znane cele.

Z wiadomosci uzyskanycli z podsiiielm wynikalo micclzy innvmi, ze przcmysl

angielski otrzymal w tyni okresie duze zamowienia na wyposazenie fabryk

chemirznycli, maszyn papierniessycli i urzadzeri liolownirzyezyrli dla. Dnie-

propromu. Z Anglii odchodzily do Zwiazkii Sowierkiego duze transporty

rdznego rodzaju rur, miedzi, kadmu, ryny, niklu i olowin. W lutym 1937 r.

wyslano cztery tysia.ee ton rnr szesciomctrowej dlugosri. Przemysl angielski

realizowal zamowienia sowieckie na obrabiarki, kolly parowe, maszyny do

wyrobu kol zcbatycli, turbiny i prasy liydraulirzne. \V polowte lutego 1937 r.

odplynaj do ZSHS statek zaladowany ptytami pancornymi*5
.

Informacje z podshieliu dotyczyly takze zagadnieii polityrznycli. Ujaw-

niano la. droga. rowniez przypadki przekazywania szezegdlowycli instrukeji

z Moskwy dziennikarzoni sowicckim w Polsee. Ponadto nzyskiwano wia-

domosci swiadez^ce o ndziale osdb zatntdriionyeli w przedstawiciclstwach

ZSRS na terenic Polski w dzialalnosei wywrotowej.

Podstawowc zadanie kontrwywiadu — zwalrzanie szpiegostwa — bylo

w latach dwudziestyrli realizowane z eoraz lepszymi wynikami. Dostrzegano

jednak dobra. prace; sowicckiego kontrwywiadu, ktriry przecliwytywal pol-

skicli agentdw i kierowal idi po przcszkolcniu do Pt)lski. Jednym z nich byl

Stefan Dragoszewski vcl Zawadzki, wystaiiy do ZSRS przez Ckspozytur?

nr 6 Lnbelskicgo Okn;gii Generaltiego. Powtocil, nie nir]duja.c sie w wy-

znaczonym miejscu. Zdolano usta.Hr, ze zostal zwerbownny przez wywiad
sowieeki, dlatego zarzf)dzono poszukiwania. Po areszlowaniu przez Posteru-

nek Craniczny Polirji Paiistwowcj w Molosowie oswia<lrzyl, ze jest agentem
Ekspozylitry nr 6. Wykorzystujac nienwag(; policjnntdw, zltiegl do Posji, za-

bieraja,c skradzione rozkazy Komendy Powiatowej w Slolprach, trzydziesci

egzemplarzy blankietdw MSWojsk. i paszporl zagranirzny56 .
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Do porazek Oddzialu IF w walcc ze szpicgostwem sowiorkim przyczy-

nialy sie. bledy popctniane przez fiinkcjonariuszy policji, przcsluchujacych

osoby powracajace z Rosji. Polacy cliQtine ujawniali informacje o znacze-

niu wojskowym, podaja.c dyslokacjc. i zanwazone nzbrojmic jcdnostek Armii

Czerwonej. Funkcjonariiisze posterunkow granicznydi tiatomiast nadawali

tym przesluchaniom zbyt oficjalny charaktrr, zapominaja.c o potrzebie za-

chowania w tajcmnicy zarowno osob ujawniajarych tc dane, jak i ich rodzin

oraz znajomycli przcbywaja.cych na terenic R.osji Sowicckicj. Oddzial II kil-

kakrotnie instruowal policje. i za.dal przcstrzcgania procedtiry ntrudniaja.cej

ujawnianie informatorow przcz „dobrze zorganizowana. wywiadowcza. sluzbe,

bolszewicka/7
. Oddzial II dysponowal dtiza. liczba, dowodow swiadczq.cych

o wykorzystywaniu komunistow do dzialalnosci wywiadowczej. Jednakze sto-

sowatiie przez nidi kojispiracji, unikanie prowadzcnia ewidenrji czlonkow,

ntrndnialo rozpoznatiic- wszyslkich elcmontow organizacyjnycli. Pomimo to

agenc.i Oddzialn II przcnikali doposzczcgdlnydi stnikt»r,dostarczajaccenne

informacje. W wynikii rozpracowania ticzestnikow II Zjazdit KPZU w Mo-

skwie {11-28 X 1025) stwierdzono, ze odbywali oni podrdz do stolicy Rosji

Sowicckiej przy pomocy specjalnych agon tow, wykorzystnjac liczne lokale

konspiracyjno i falszywe doknmenty. Podmz nczostnikdw zjazdu ulatwialo

posrlstwo sowieekic w VVarszawie i przedstawidelslwo handlowc w Gdarisku.

Agcnci Oddzialu II znalezli si? rownicz w Moskwio. Dzieki tcmu przckazali

szczcgolowe sprawnzdanie, umozliwiaja.cc odtworzenie stniktiiry nicktorych

siatok komunistyczrtydi. Ponadto njawnili t.resc tajnyrli itistrnkcji przeka-

zanyeh uczestnikom zjazdu w Moskwic. Jeden z agcntow przekazat m.jn.

wiadomosc, ze st.enogram protokolu z posicdzcii zjazdu i podjctych uchwal

mial przewiezc do Polski przez Gdansk niejaki Orlowski, wystQpnjaxy ofi-

cjaliiic jako knrier sowicckiego poselstwa.

Oddzial II njawnil takie liczne wypadki przcnikania sowieckidi agen-

tdw do srodowisk Jtialoj" emigracji. Obsei waeja obozdw dla internowanycli

Ukrairicow w Kaliszu, Szczypiornie i Skalinic-rssycarli potwicrdzila podejrze-

nia, iz sporoosob zwerbowano do dzialalnosci wywiadowczej Inb dywcrsyjnej

na tcrenie Polski58 .

Intensywnie prowadzono wywtad zwlaszcza z lore-tin zadiodnidi rcpu-

blik Zwia.zku Sowicckiego. Jcden z agoniow Oddzialn II widzial w lipcu

1922 r. oryginalny dokiiment, opracowany przez sowiocki wywiad wojskowy

(GRU), zawicrajqcy szczcgolowe zadania lw.poznania Rataliondw Celnych,

polnia.cych wowczas sluzbe. na granicy wscliodniej, oraz jcdnostek wojsko-

wyrh w glebi Polski. Jedtioczestiic kiirier/.y sowicccy przekazuja.cy te zada-

nia placdwkoni wywiadowczyin zlokalizowanym na terytorium Polski, mieli

olrzymac wiccoj pioiiicdzy59 .

Aktywna. dzialalnosc wywiadu sowicckiego przeriwko Polscc potwier-

dzaly szczcgdlowo analizy i occny powslaji\cv okresowo w II Oddzialc. Z ze-

staw'icnia przedstawiajnecgo statystyk? szpiegostwa w lf)2l r. wynikalo nie-

zbicie, ze najwi<;kszo zagrozenie plynelo ze Wscliodn. W ci^gu dziesieciu

miesigcy tego rokn ujawuiono az trzysta osicmdziesia.1 dzicwigc osob podej-
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rzanych odzialalno.sc wywiadowcza. tia rzerz Zwiazku Sowiorkicgo. Liczba ta

stanowila sindomdziosiat jcdrn i trzy dziesinte prornnt wszyslkich przypad-

kow szpicgostwa.. Na rzecz Niomicc prowadzilo dzialatnosc trzydziesci osob

(piQc i szesc dzicsiatycli proccnt). Ogolom zatrzymano piecitisnt cztcrdzicstu

cztorcdi agontow60
.

Occma. pracy kontrwywiadowczej za l!)2'l r.

Statystyka szpicgostwa

Wywiad na rzcrz 1 II nr IV V VI VH VIII IX X Razem %
Rosji 35 56 28 1 9 183 - 10 63 4 389 71,3

Rosji i Niomioc S 2 3 13 2,4

Rosji pnctczas inwazji 1 - - - - - - - - -
1 0,2

Ninmicc I
-

1 1 4 2 3 II 7 30 5,6

Czechoslowacji 1
- -

1 3 I
- - 3 9 U

Lilwy - - 13 - - -
1 It 2,5

Niciistaloucgo pai'islwa - 3 - - 2 - -
1 3 - 9 1,7

Agitacja kominiisivrzua 30 7 11 7 1

3

3 8 - - 79 H,6

Razcm 70 6(5 53 10 31 1 86 a 31 fi8 17 514

% 1-1,0 12.1 9,8 1,8 5,7 ni.n 1,0 15.7 12,5 3,2 100

ttmWo: CA MSVV, Oiltlzial II, 292/Z-I-7; 1. 3538/11, Inf. Warszawa 12 IX 1925 r.

Oddzial II analizowal rowniez narodowosc osoli podcjrzanydi o szpie-

gostwo, Z ogolncgo zrstawinnia obcjiiiujarrgo ten sam okres wynikalo, iz

z obrymi wywiadnini iiajczcscicj wspolprarowali: Riisini (dwadziescia siedem

i osiom dziesia.tydt prorenta), Zydzi (dwadzicsda Irzy i sirdem dziosi^tych

proccnta), Polacy (dwadzicsda dwa prorfiit), i Rosjante {dzirwicc i siedem

dzicsiatydi prorcnia). Nalozy sadzic, iz wiokszosc z nidi by la zaangazowana

przcz wywiad sowiocki.

W zwiazkn z przygolowywanaj rcorganizacj^ polskiogo wywiadu skiero-

wanego na wscliod w latadi 1 025-1926 dokonano wszrrlistronnych occn sku-

tecznosci kontnvywiadu. Poza Rcfeiatorn C Wydziahi III Wywiadowczego
przedwdziatanic obcym wywiadom nalozalo do kompotencji Samodzielnydi

Rcleratow Informacyjriydi Dowodztw Okrcgow Korpusow {SRI DOK) oraz

Dowodztwa Floty. Obsorwowano poprawe skiitecznosd walki zardwno z wy-

wiadom sowiorkim, jak i nicniicckini. Wcdbig ocrtiy szofa Sztabu Gcneral-

ncgo, gen. Piskora, dokonanoj 14 IV 1927 r., aparat lorcnowy (SRI DOK)
dose dobrze wykonywat swe zasadnicze zadanie, jakim bylo zwalczanie szpie-

gostwa i ochrona zaohowania tajcmtiicy przygotowari mobilizacyjnydi i wo-

jcnnydi Wojska Polskiogo. Pozytywnio byia zwlaszrza orcniona roalizacja

doraznych zadaii, polrgaja.cych na paraiizowaniu dzialalnosd wszystkich ob-

cych wywiadow, zwalozanie dywcrsji na duza. skal? i roznidimv komunistycz-

nydi. Jednakze kiorownictwo Oddzialn II dysponowalo polwiprdzonymi in-

formacjami, 7,0 w rccc obcycli wywiadow. zwtaszrza sowirckirgo t niemiec-

kicgo, trafilo wirlc lajriyrli doktimeiiiow sztabowycli. zawioraja.cycli takzc
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(lane mobilizacyjnc. Zdarzyt sig nawet wypadek, ze tirzcdnik rywilny jed-

nego z departamcnlow MSWojsk. zgubil lajny dokument w tcatrze. Kontr-

wywiad ujawnil kilka laktow zatrudniania przy pracadi mobilizacyjnych sze-

rcgowych, o ktorych oficerowie mieli ofirjalnc informacje, ze sa. podejrzani

o szpiegostwo61
.

W tym okrcsie oceniano, ze oba najgrozniejsze wywiady byly w sta-

nic okrcslic w sposob przyblizony obraz.naszej armii i jcj zamiary. Wiqksze
efekly w zakrcsie rozpoznania polityczncgo i ekonomiczncgo Polski osiagal

wowczas wywiad niemiccki. Dopiero po przewrocic tnajowym wywiad nie-

miccki napotkal przeszkody tnidnc do pokonania spowodowane zarzadze-

niami o zacbowaniu tajcmnicy wojskowej.

Wywiad sowiecki takze odcznwal coraz czesctej sknterznosd ocbrony

tajcmnicy i sprawnosc fnnkcjonowania polskiego kontrwywiadu, Wcdlug
gen. Piskora, zwtaszcza rok 1925 by I ciczki dla Kosji Sowieckiej. Syste-

matyczne rozbijanie siatek koinunistycznycli i szpicgowskicb, szczcgolnie

w Warszawie, zmusilo Moskwt; do zmiany nictod dzialania. Obsorwowano, ze

czlonkowie placowki wywiadowczej iisytiiowancj w amba-sadzic ZSRS praco-

waii nicmal wylacznic na tcrctiic posclstwa. Stwierdzorio rownicz, iz dzialal-

nosc wywiadu sowicckicgo zostalasecntralizowaua. do lego slopnia., iz wszcl-

kic decyzje o orcnach zdobytego przcz tQ piarowke, materia In wywiadowczego
i wysokosci wynagrodzcri dla informatorow podejinowano w moskiewskiej

centrali.

\Aktywnc rozpoznanie KPP przcz Oddzial II doprowadzilo do prawic

I callfewitego wyeliminowania z dzialalnosci agenturalnej aktywistow komu-
\ nistycznych. General Piskor stwierdzit w swej ocenic: ..w partii komunistycz-

I nej, dzieki pracy jednego DOK, siedziiny dose gleboko i mamy mozliwosc

obserwowac jej posnnie,cia" 6O0pinia ta nic byla przesadzona. Wiele po-

snni^c operacyjnych Oddzialn II i poiicji polityczricj w polowie lat dwu-
dzieslycli doprowadzilo do likwidacji zakor.spirowanydi organizacji wywro-

towyrli. Agend Oddziahi II byli obeeni nawct na naradarli knmiinistycznydi

w Moskwie.

Niepokoj Sztabu Generalnego wywolywalo nntnniiast przenikanie agi-

tatorow komimistycznycli do oddzialow wojskowycli. Przcdiwytywanc przez

kontrwywiad sprawozdania KPP swiadrzyly jednak o tym, y.r zotnierze po-

chodzenia polskiego rarzej z niecheria. roagowali na agitarjc lewicy.

W drugiej polowie 192G r. notowano zniiany w jakosci kadr obeyeb

wywiadow. W micjscc osdb cywilnycli o jirzeszlosci kryminahiej, a zwla-

s?.cza Zyddw, traktuj^ryeb udzial w akcjadi wywiadowrzycli jako zarobek

uboczny, coraz cz^scicj angazowano wqjskowych. Poiniino pojawiaj^cych sii;

ttowych zagrozen siatki kontrwywiad n istnieja.ee na lerenic kraju funkejono-

waly na ogol sprawnic. Sice zcwn<;trziia natomia^l praciij^ca. ,.na wywiad

obey", byla orcniana lepicj. VVi^ksze cfckty uzyskiwaly ekspozyttiry Od-

dziahi II i Sill DOK anizeli centrala, czyli llefcrat C. Wszystkie ogniwa

kontrwywiadn napotykaty powazne trudiiosci w pozyskanin agentowsposrod

funkejonariuszy moskiewskiej centrali OGPU i GIHJ. Nalezy podkreslic, iz
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w tym okrcsie polski kontrwywiad z wtgkszyni powodzr-niom przcnikal do

centralnycli agend wywiadu niemieckiego.

fVV dnigioj polowic 1920 r. aparat kontrwywiadn dokonal sprawdzenia

lojalnosci oficcrow przyjmowanycli do czynncj shizby z rezerwy oraz wszy-

stkich kandydatow na oficcrow. Element niepr-wiiy zoslal 7. wojska usuni^ty.J

Zaostrzono przepisy rcgnliija.ee obicg tajnycli dokumc-ntow wojskowych. Pod-

jcto kroki w kicninku ochrony obiektow o znaczenin strategicznym i fabryk

wojskowych. Oliccrami rc-zcrwy obsadzono stanowiska komendantow strazy

w waznych 7. pnnkln widzenia obromiosci obioktacli. Midi oni tworzyc do-

brze zorganizowane sialki kontrwywladowcze.

Fniiym istotnym posimigcicm bylo podjerie akcji nswia(lamiaja,cej w woj-

skii na tcmat zagrozenia agontiiralnngo. Oddzial II zorganizowai cyki wy-

kladow we wszystkidi szkolarh wojsknwycli i tia kursarli dla ofirerow szta-

bowydi i mlodszyrh, przygotowywanydi przez Ministerstwo Spraw Wojsko-

vvyrli

.

Jcdnoczc-snie, korzystajqc z wiHolor.tiidi doswiadrzeri. Oddzial II mogl

prccyzyjnie okrcslar cele dzialalnosd wywiadu sowirckiego. Podkreslano, ze

Sowicci daza. do poznania nip tyle birza/ycli struktnr wojska, co organizacji

i plandw na wypadok wojny. Za szczogolriic- waz.ne nznano wt;jrzrnie do walki

z obeymi wywiadami wszyslkirli ofirerow i szc-regowycli.

Glowny wysilck w walcc ze xzpirgostwom spoczywal jrdnak na Sa-

modzidnycli Rc-foratach Informacyjnydi Dowodzlw Okrcgow Korpusow.

W slosmikn do slawianycli im zadaii dysponowaly one nipwidkinii si-

lami i srodkanii fiitansowymi, na przyklad w sklad SRI DOK I w latach

1925-1928 wrliodzi I.v: Rc-forat Kontrwywiadn, Roferat Ilezpicrzeristwa i In-

formarji, Rclerat Narodowosriowo-Polityczny, Kancelaria, Kartoteka, Pra-

cownia. Fotograficzna. Rtat wynosil: trzocli oficcrow, prarownik cywilny —
referent, trzecli prarownikow cywilnydi — pomornikow referentow, trzech

pracownikow zatrndnionydi przy kartoi.okarli, podolicer i maszynistka. Po-

nadto rcferat konl rwywiadii dysponowat gnipa, obsmvacyjna. sktadajaea; sie.

7, kierownika i od rzlerech do piecin prarownikow. W terenic pracowalo

okolo dwudziestii wywiadowcow oraz zniiemia liczba konfidrntow. Tylko

czese z nicli byta slate oplaraiia, pozostali wspolprarowali dorywezo lub

iitrzytnywali kontakly na zasadach ideowydi. I'rzcdliizeniem sirci kierowanej

przez rcferaly SRI byli oficerowie iiifoi'macyjni w oddzialadi i instytiicjadi

wojskowycli. a takze oficerowie oswiatowi w poszczegolnyrli pnlkarh i pod-

oddzialach. Niczalc/.tiie od tcgo SRI DOK I (Warszawa) dysponowal stalymi

poslcriinka.ini w Modlinie i Dcblinie. Dopiero w nastepnych latach powstaly

ekspozytnry na tc-rcnie Warszawy i Radomia oraz agentnra w Lomzy63
.

Rcferat Kontrwywiadn SRI DOK I obsenvowal przodc wszystkim po-

sdstwo sowicrkie. W tym edit wykorzystywal trzcdi informatorow, kto-

rzy midi kontakty wcwna,trz Ambasady Zwi^zku Sowirrkiego. Porownuj^c,

w poselstwie angidskim i amrrykanskim nniicszczono po jednym informa-

torze. Dobrze przedstawialo si? rozpoznatiip wpwiutItz l\C KPP i Warszaw-

skiego Okr^gn KPP, gdzic „tkwilo'' po dwodi informatorow. Wieln infor-
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matorow SRI DOK I pracowalo w hotclach, restanracjadi, kawiarniach —
nie tylko w Warszawic, ale rowniez w wickszych miastach wojcwodztwa war-

szawskicgo: Lomzy, Radotniu i Zyrardowie. Kontakty to pozwalaly do tego

stopnia opanowac kolportaz bibuly komunistyczne-j, ze nowe egzemplarze

drukowane w kraju ]u 1> sprowadzane z zagranicy juz na drugi dzicri trafialy

do SRI DOK I.

Z ocen kontrwywiadowczych tcj komorki wynikalo, ze najbardziej ak-

tywny by! wywiad sowiccki, kierowany przpz placowkc; funkcjoniijaca. w po-

selstwic ZSRS w Warszawie, oraz osrodck w Gdaiisku. Notowano przy tym
intensywn^dzialalnoscsowieckidi firm liandlowycli i dziafaczy komunistycz-

nycli, ktorzy pod roznymi pretekstami starali si^ zdobywac informacje o zna-

czeniu wywiadowczym. Nicpokojacym zjawiskiem byly przypadki wspol-

pracy wywiadu sowieckipgo z niemierkim. Obserwowano takzc- duza; ruchli-

wosr wywiadii angidskiego, interesujaccgo si<; polskiin przemystem zbroje-

niowym i lotnictwcm.

cJCilka sukcosow SRI DOK I w walce ze szpiegostwem i dywcrsjq. so-

wiocka. w latadi 1925-1928 znipcliedlo Rosjan na pewien rzas. Przyczynily

sic. do logo: likwidarja glosnej afery Czechowskiogo, pracownika posclstwa

ZSRS, sprawy Rutkowskiego i towavzyszy, a takzc iUv\c powazne sprawy ko-

munislvczne, w ktorycli aresztowano poJ.rzydziesci osob. Niemal calkowicie

zlikwtdowano Wydzial Tediniki KC KPj^ Tylko w 1927 r. Rclprat Kontrwy-

wiadu SRI DOK I osiagnaj nastcjmjace reziiltaty: rozpracowano sto szesc-

dziesiat dzicwicx spraw szpiegowskirli oraz dwicscic szesnascie dotycza-cych

dzialalnosci wywrotowej. Zakoriczono dzipsicc spraw szpiegowskicli i dzie-

wiec wywrolowych. \V zUkwidowanycli sprawach szpiegowskicli bylo dwa-

dzicsda szesc osob podcjrzanycti, a w sprawarli wywrolowycli siodemdziesiat

jedc-n. Liczby te nie odzwierdedlaly calcj dzialalnosri logo SRI. Prowadzone

byly takze liczne sprawdzenia. osob <ibipgaja.cych siq o pracQ w instytucjach

wojskowycli, akt.ualizowano kartoteki osdb podlegajncyrli wysiedlcniu hib in-

ternowaniu na wypadck mobilizacji itp. Ogolem wp wszystkich kartotekach

SRI I bylo zarejestrowanych ponad dwiescic pie;cdziesia,r, tysiecy osob.z tego

kartotcka wlasna liczyla sto trzydziesci dwa tysiare podpjrzanyrh. Srednio

miesiccznie przybywato trzy do cztcrecli tysiecy nowydi kart, natomiast co-

dziennie dokonywano do trzystu sprawdzeri 6,1
.

W koricn lat dwudziestycli zagrozoiiic szpiegostwem i dywersja., or-

gan izowanymi przcz wsdiodnicgo sasiada, wystopowalo z roznym nasile-

niom w poszczegolnycli rcjonarh Polski. Zdocydowanic wiekszo by)o w wo-

jcwdilztwacli wscliochiirli i ceiitralnych. Sytuacja ta wywicrala wplyw na

slniktiirq aparatu kontrwywiadowczngo. \V SRI DOK II Lublin w latacli

1925 1928 siec placowek zostala istotnio rozbudowana. Analizy zlikwidowa-

nyrli spraw szpiegowskicli sklonily kierownictwo Sit I do wysnwania swycb

agend w teron. Struktnra SRI DOK II w 1928 r. przcdslawiala sic; riastcpu-

ja.co:

Wcdlug stami na 20 V 1928 r. w SRI DOK II bylo zatrndnionych: dzie-

wic;cin oficerow, trzecli nrzednikow, trzynastn podofirprow, szesciu wywia-
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dowcow stalydi, trzech wywiadowcdw probnyrh, szescdziesicciu konfidentow
platnyrh, stu piecdzicsicdu konfidentow tzw. ideowyrh. Cfckty walki z wy-
wiadem sowiockim byly nastcpuja.cc: w 1925 r. zlikwidowan'o pice spraw
szpiegowskicli, w 1926 r. — trzy, w 1927 r. — jedna. sprawe, w 1928 r. —
trzy. W kaidcj z tych spraw wystepowaio od kilku do kilkunastu osdb podej-
rzanych. Rcfcrat narodowosciowy osiagal podobne rezultaty65 .

Kierownictwo Oddzialu It staramiie analizowato kazda. njawniona. afere.
szpiegowska. w celu wypracowania skutccznicjszych metod przeeiwdziatania.
Jcdntv z takich spraw badano na pocza.tku 193 1 r. 22 IX 1931 r. do kpt. Piko
z Ekspozyttiry SRI DOK HI w Dialymstoku zglosii sic niojaki Jozef Chom-
czyk, byly oficer armii gen. Halachowicza, ktory przcdstawit sic jako major
i byly zasl^pca szefa wywiadu tcj armii. Oswiadczyl, m otrzymat od nie zna-
nego mil blizej mezczyzny propozycjc prowadzenia wywiadu na rzerz Rosji
Sowiockiej. 30 IX ponownie zglosii sic do kpl. Piko, inlbrmujac go, ze 28 IX
pojcclial z tym nieznajomym na spotkanic z wyslamiikicm wywiadu sowiec-
kicgo, ktory przekazal mn na pismic szczcgolowe zadania oraz recepte. na
sporzadzaiiio atramentu sytnpatyczncgo. Dokumenly te dostarczyl oficerowi
kontrwywiadn. Wywiad sowicrki polccit Chomczykowi zorganizowac w Bia-
lymstoku placowkc. wywiadowcza,, skladajaca. si? z rozvdciila oraz dwocli
inforrnatorow, z ktorycli jedcn mia.t prowadzid wywiad w wojsku a drugi
na koloi. Placdwka miala bye zaopatrzona w radios) acjo. XV zwiazku z tym
Cliomczyk mial wyszukac kandydata na ladiotelegrafislc. Na podstawic in-
fbrmacji przckazancj 3 X 1933 r. przcz Cliomczyka, patrol KOP areszto-
wal w poblizn granicy Wincentcgo Troclnmowicza. nhywatela ZSRS, bylcgo
oficora carskiogo i ofiocra rczerwy Armii Czerwonej. kldry w placdwce wy-
wiadowczej KOP w Iwiericu przyznnl. ir- jest agcnlom sowicrkiogo wywiadu
wojskowego (GRU), a do Polski przyl>yi 19 IX 1933 r.

fi6

Sprawa ta ze wzglcdu na jej ciczar gatunkowy byla przodmiotem od-
prawy kierownikdw SKI DOK w Wydzialc III) Konirwywiadowczym 1 VI
193-1 r. Zwrdcono na nicj uwage, ze GRU wykorzystalo'az dwocli doswiad-
czonycli oficcrdw do utworzenia plaedwki wywiadowczcj na terenic Polski.
Poniowaz jediiak zdotano icli odwrdcic, Oddziat II zamicrzal wykorzystac te.

afore do rozpoznania organizacji i metod wywiadu sowieckir-go.

Nasilajaca sie. aktywnosc obii najgroziiiejszyrh wywiaddw skloiiita na
poczalku Iat trzydzie.stycli kierownictwo Oddzialu It do ntworzenia instytu-
cji, ktora miala wspicrac przedsiewziena kontrwywiadn. \V grudniu 1932 r.
utworzono Polska. Agencje. Infbrmaeji Itandlowej (PA III) jako firm?; oficjal-
nic prywatna., a w rzeczywistosci zalozona. przy wykorzvstaniu kredytdw
Biura Wojskowego Ministerstwa Przemyslu i Hand hi. Miala ona wspolpra-
cowar poufnie x Wydzialem lib II Oddzialu. Istnirjaca w tym okresic duza
liczba niekontmlowanycli przcz adnihiislrarje pa.iislwowa. tzw. wywiadowni
handtowych ulatwiala dzialalnosc obeym wywiadom, ktiire mogly zdobywac
dzieki nim informacje o rdznych instytucjacli liandlnwyxli i przcmysle.

Korespondencja migdzy Oddzialem II a PAIII odbvwata sic za posred-
nirtwnm biura utworzonego przez ^'ydzial lib. niuro to, mieszcza.ee si<;
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przy ill. Senatorskiej 35 m. 30, prowadzit urzednik releratn oolirony tego

wydziahi, Edward Gflrttcr. 'fy droga byly przcsylann zlcccnia i odbierane

wywiady o roznych osobach zatrudnionycli w handlu i przcmysle. Pomoc

tidzielana organom kontrwywiadu byla znaczna. Tylko w 1936 r. agencja

przeslala lysine szescset dzicwicjc wywiadow, /. t.cgo sto osiem otrzymal Wy-

dzial lib, a tysiac piccset jeden poszczcgolnc SRI DOK na tcrenie kraju
.

Niezaleznic od wywiadow PAIII opracowywal analizy i zestawienia

o cbarakterze ogolnym", ilustmjace aktnalne zjawiska wystc;piijace w polskim

przemysle i liandlu.Ponadlo agencja przekazywata iiilbrmacjc o rucbach po-

litycznvch i strajkach w zaktadach przemyslowych. Wspolpracownicy PAIII

byli takze wykorzystywani prze-z wywiad do zdobywania informacji o oso-

b'acb ititeresiijacYch Oddzial II, a przebywajacych za granica. W kilku wy-

padkarli wykorzystano age-ncje; przy tworzeniu placdwok wywiadowczych

[I Oddzialn. Dzialalnosc PAIII podilaniala znaczno siimy. W 1936 r. ko

szlv utrzyniaiiia agencji przekroczyly kwnlc; stu tysicry zlotydi.

'

Oddzial II za posrediiictwcm PAIII nzyskal mozliwosc glcjbszcgo wnik-

iii^cia w dzialalnosc wywiadowni handlowydi w Polsre, co w konsckwen-

cji umozliwilo podjecie racjonalncj akcji profilaktycznej na lym odewku.

W na.ste.pnyrli latacli nasta.pila rozbtidowa organizacyjna toj placdwki. Utwo-

rzono oddzialy terenowe w Katowicadi. Lodzi, Cidyni, Poznaniu i Lwo-

wic. Dokonano werylikacji wspdlpracownikdw agencji. Wed lug sprawozda-

nia z 17 1937 r. w kartotece PAIII figurowalo okolo rztr-ry tysia.ee pieauset

korcspondetitow terenowych i dwustu inronnalordw. Ponadto w dyspozy-

cji agencji pozostawalo wichi starych, wyprdbowanycli wspdlpracownikdw

(nwcrrsrerow). W saniej stolicy bylo icli poriad dwitdzicst.ii
6h

.

W latacb poprzedzajacydi wybncli wojuy notowano wzmozona. aktyw-

nosc wywiad u sowieckiego i nicmicckiego. .Slwierdzoiio pogld>iajacc sie. wy-

korzystywanie przez ol>ce wywiady mnicjszosci narodnwyrli. Statystyki zh-

kwidowanych ponad cztcrecn tysfcey spraw w latac-li 1929-1939 wskazywaly

na ndziai w nidi ponad szescdziesicdn picdu procent osdb wywodza_cych

siQ sposrdd mnicjszosci tiarodowyeb. Nic-wielc ponad trzydziosci procent tej

liezby stanowili Polacy. Nalezy podkrcslir, iz wedlng statystyki prowadzonej

przez Oddzial II nadal najbardziej aktywna. dzialalnosc prowadzily prze-

ciwko Polsce wywiady sowierki i niemiecki. Ujawniane przypadki szpiego-

stwa zc- stronyRosji'i Niemicc stanowily ponad dziewiccdziesiat procent

wszystkich spraw. Na pozostala, czesc sktadala si? dzialalnosc przedc wszy-

slkim wywiad it iitewskicgo i czeclioslowackirgo. Wywiady sowiccki I mc-

mirrki obejtnowaly swadzialalnoscia. caly ohszar Polski. natoii.iast wywiady

czrski i litewski dzialaty w pasie przygianicznyin. Hlizsza analiza przypad-

kdw szpiegostwa swiadrzyia o niowiolkicj liczbic afcr iijawmanych na terenie

Warszawy (dziosiQc procent). Najwicccj przypadkow st.wicrdzano w rejonie

eranic (okolo szcscdzicsic;ciu). Pozostatc trayclziesci prorcnt przypadlo na

caly obszar Polski. VV 1930 r. liczba zlikwidowai.ycli afcr szpiegostwa so-

wicckicgo przewyzszala nictnal clwukrotiiie afny na rzeez wywiadu nicmiec-

kicgo. NajwiQkszc nastlcnie akcji wywiad « sowierkiego przypadalo na rok
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1932, po czym zaznaczyl sip. nieznaczny spadek i stabilizacja az do wybuchu
wojny. Jednorzo.snic obscrwowatio nasilajaca. sic; aklywnosc wywiadii nie-

miockiego. Po dojsciu Hitlcra do wladzy Oddzial II nof.owal systematyczny
wzrost nasilenia niemie.ckiej akcji szpipgowskicj, klora w 1938 r. dwttkrot-
nic przewyzszala swym natczoniom dzialalnosc sowiprka. W ostatnicli latach
przed wojna. liezba wszyslkicli njawnionycli przypadkriw szpirgostwa siegala
ponad trzysta rocznie. Tylko w dziesiechi przypadkarh cliodzilo o powazna.
dzialalnosc. Jednakze wide faktdw swiadczyfo o tym, ze wywiad sowiecki
zdobywal wiadomosci majace istotne znarzenie dla obronnosri Polski. Po-
twierdzeniem utrzymiijarcgo siq zagrozenia ze strony wywiadii ZSRS byl
iijawniony ndziat w akejach sz]>iegowskicli co najmntr-j trzynastu oficerow
WP, w tym trzech sztabowych, i kilkiidzicsieciu podofirerow zawodowycli69

.

Ofirerami. ktorym ndowndniono wspotpvace, z wywiadem sowieckim,
byli: pplk dypl. Ludwik Lepiarz, zastcpra szefa sztnbu okregn korpnsit,
mjr dypl. Piot.r Demkowski, kirrownik repei-atii w Szfabie Glownym, rtm.
w st. spocz. Wladyslaw Rorakowski, por. Winronty Bohdan Ihtmnicki

. z 9 pac, a tak/.e mjr Harasimowicz, mjr Urbanowicz, kapitanowic: Rndnicki,
Miknta, Stanislaw Okulicz i porucznicy: Piajek, Urbaniak i Smiechowski 70

.

W spra.wa.cli icli lozpatrywanych w trybie doraznym przed sadami wojsko-
wymi, zapadly najwyzsze wyroki, klore wykonano. .Jedynie pplk Lcpiarz
sain wymierzyl sobip sprawiedliwosc popelniaja,c saniobojstwo.

Z iistaleii Jorzcgo Poksiriskicgo wynika. iz jednym zo wsprilpracownikow
sowieckicgo wywiadii byl Mirlial Zymierski, klory podczas odbywania w la-

tarh 192G-I93] kary wiezicnia za nadnzycia popelnione w wojskn, nawia_zal
konlakt z czlonkami KPP. Rpzposrediiia wspolpracc z CiHU podjat w 1932 r.,

podpisujac slosowna dcklaiacjp podrzas pohylu w Hcrliiiie, gdzic miescita
sie. jedna z plarowck sowieckicli organ iziijarych wywiad przeciwko Polsce.
Dzialalnoscia Zymieiskiego kicrowal byly dowodca brygady Armii Czcrwo-
ncj z 1920 r. Franciszek Makowski ...liuck". Wsptilpraca la przypadata na
ok res pobytn Zymierskiego naeniigracji we Fraucji. Zostata przorwana z ini-

cjatywy strony sowicckiej w 1937 r. Nalezy przypuszrzar, iz po pieciolctnim
pobycie w wiezieniii Zymierski inia) ograiiirzone mozliwosci zdobywania in-

formarji o akliialnycb zagadiiicniacli wojskowych. Dlalogo GRU wykorzy-
stato przede wszystkim diiza, wipdzc Zymieiskiego o organizarji armii pol-
skipj. wyzszyrli dowodrarli, za.sadacli szkolpnia, taklyrp. tizbrojpuiii. a takze
traiisakcjarh handlowyrti na polrzeby wqjska zawipianycli wowczas przez
polski rzad z l-'rancja, Zymierski przrkazywal wywiadowi sowirrkipinn row-
niez infonnarjc polityczne pocliodzace od person el ii ainbasady RP w Paryzn
i zc srodowisk polonijtiyrli wo Francji 71

.

Po wojnie wieln komnnisiow i syinpatvkow riiclni rewolnryjnego ujaw-
nilo swit wczesniej.sza. dzialalnosc na rzecz wschodttiego sasiada. Poniewaz
zajmowali dose cze,sto odpowiedzialne stanowiska w apararie paiistwowym
II Rzerzyposi)olilej mozna sic; domyslar. ze rozmiary icli szkodliwej dzialal-

nosci byly znaczne. W'lodzimierz Lecliowicz ijiarnjacy w cliarakterze kan-
cplisly w Korpnsip Orlirony Pogiatiicza jnz jako hczpi'i gimnazjalny sympa-
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tyzowal z gruparni o zdecydowanie lewicowym cliarakterze. Znal i kontak-

towai sie. z wieloma dziataczami Komtinistycznej Parlii Polskiej i w latach

trzydziestych zostal agcntem wywiadn sowicckicgo. Jcdnoczesnie awanso-

wal w organacli kontrwywiadu wojskowego, zajmnjac w 1938 r. stanowisko

kierownika refcratn narodowosciowopolityrznego w Samodzielnym Referacie

In formacyjnym DOK nr I w Warszawie. \V rzasie wojny zwiazal sie. z PPR,

nast?pnie Gwardia. I,udowq., rownoczcsnie dzialajac w Patistwowym Korpu-

sie Bezpieczcristwa i AK. W okresie stall tiowskim byl-sadzony za wspolprac?

z Niemcami w ramach organizacji „St.art". Wielu komunistow „pomagalo"

wywiadowi sowieckiemu od picrwszycli dni wojny. Najwiecej siatek GRU
i NKWD powstalo na terenie wscliodnicli wojewodzlw. Mozna si? jedynie

domyslac, zc wielu ich cztonkow duzo wczcsninj znalazlo si? w krcgu zaintere-

sowania wywiadn sowieckiego Inb znacznir wczcsniej z iiim wspoipracowalo.

e. Wazniejsze przypadki szpiegostwa na rzecz Zwiazku

Sowieckiego

Afory pplk. Ludwika Lcpiaiza i rtiu. Wlndyslrtwa Dorakowskicgo

VVywiad sowiccki, stosujacy wyrafinowanc melody werbiinku agentury,

przenikal nie tylko, do contralnych inslyUicji paiistwowych, ale takze do

Sztabu Glownego. Swiadczyly o tym afcry mjr. dypl. Piotra Dcmkowskicgo,

pplk. dypl. Ludwika bepiaiza i rtm. Wladyslawa Borakowskicgo. Te trzy

sprawy, ujawnione przez polski kontrwywiad. potwiordzaly istnicnie znacz-

nogo zagrozenia zc strony wywiadu sowieckiego.

Rotmistrz Wladyslaw Borakowski zostal zworbowany w wyniku dhigo-

trwatych zabiegow polegajacych na ..zmiekezaniir przeciwnika. Pochodzil

7. zicmiariskiej rodziny z kielcckiego. Od malego clilopra wydiowywany by!

w duclm palriolycznym. Sluzbe. wojskowa. rozpoczal w Lcgionie Pulawskim.

Bral udzial w walkacli z Niemcami, po rewolucji sliizvl w 1 piiHtu uianow

krccliowicckicli. Podczas wojny polsko-sowicckicj sluzyt w 6 piilku strzelcow

konnycli. By! dwnkrotnie ranny. Odznarznny zostnt trzykrotnie Krzyzem

Walecznycli. Po wojnie zalozyl rodzine.. Jednakze zycie koszarowc imi nic

odpowiadalo. Niowykluczone, ze nie nkladalo mu si? mal/.cristwo. Coraz cz?-

sciej spcdzal wolnv czas pvzy wodce, karfacli hib z przygodnymi kot)ietami.

Zaczal zauiedbywac sic w stuzbie. Kolcdzy, znajacy go jako wartosdowego

oficcra, dopomogli mil w zatnidnicniu si? w Oddziale II Szlabu Glownego.

Borakowski znal biegle rosyjski, wiec zaangazowano go do pracy w Samo-

dzielnym Referacie „llosja" Biura Studiow'-.

W tym okresie wywiad sowiecki zwcrbowat liiojakicgo Bakowskiego,

czlonka BBWR, a wczesniej Polskiej Organizacji Wojskowoj. Otrzymal on

zadanie pozyskania oHccra zatiudiiionego w Sztabic Glownym lub Glow-

nym Inspektorade Sil Zbrojiiych (GISZ). Bakowski iitrzymywal wczesniej

kontakly towarzyskic z czotowymi polU.ykami II Rzerzypospolitej, mi?dzy
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innymi z ptk. Walcrym Stawkiem. Na rtm. Borakowskicgo zwrocii uwage.

podczas pobytn w jcdnym z lokali rozrywkowycli stolicy, Zauwazyl, ze iubi

on towarzystwo cteganckicli fordanserck i dose czgsto przcbywa w lokalach

nizszych kategorii, postanowit wigc przygotowac go do werbunku. Bakowski
ptacil coraz czesciej wysokie raclmnki za rtm. Borakowskicgo. Wiedzial od
pocza.tku, ze rotmistrz pracujc w Oddzialc II Sztabu Glowncgo, W celu

umozliwicnia werbunku zapoznal go z nicjaka, Tosi^ kfajewska;, rowniez
agentka. wywiadti sowicckiego, ktora wkrotce stala sic; jego przyjaciolka. Ma-
jewska byla zwiazana ucziiciowo z kierujacym tq afcra agentem sowieckim,
poslngiij^cym s!q nazwiskicm Ladowski.

Decydnj^ce wydarzenia rozegraly sic; w Sopocie, gdzie cala gmpa wyje-

cliara z inspiracji wywiadu sowicckiego. Pobyt w innym micscie mial uspic

czujnosc rotmistrza i nlatwic werbunek. Agcnci w towarzyslwie rotmistrza
wi^kszosc czasu spcdzali w kasynie. Przegrywaja,cy brz przerwy Borakowski
zmuszony by! pozvezac pieniadze. \V cliwiii, gdy znalazl sic. bez gotowki, Ba-
kowski zaprosil go do Gdaiiska na obiad z ndzialem znajomego „finansisty".

W roli tej wystajn'l Ladowski. Po wi^kszej libacji Borakowski zwrocii sie. do
niego o pozyczenic picnicdzy. Ladowski chelnie pozyczy! obu mezczyznom
po kilka tysiQcy ztolycli,zaza;dal przy tym pokwitowaii. Wkrotce po powrocie
do Sopotu Borakowski przegra! pozyczone pieniadze. Na zaproszenie Ladow-
skicgo wrocili do Gdaiiska, gdzie obaj agcnci kontynnowali plan werbunku.
Tym razem Ladowski ujawnil, ze jest rzekomo jcdnym z kicrownikdw „Sto-

wa.rzyszenia Walki z Bolszewizmem" i zapytal, czv Borakowski zgodzilby
sJQ na wspolpracc z ta, organizacja,. z mozliwoscia. zajecia w niej wysokiego
stanowiska. Borakowski wyrazil zgod?. Wowczas Ladowski oswiadczyl, ze

mozc rozpocza,c wspolpracc. natychmiast od przekazania informacji o Rosji
Sowicckiej znanycli mil 7. racji pracy w II Oddzialc. Ladowski rozwial wa.t-

pliwosci Borakowskicgo, ktory obawial sic., ze-przekazane przez niego dane
trafia. w niepowolanc recc, gdyz „Stowarzyszcnie" bylo organizacja; miedzy-
narodow^. Agent sowiecki nie zazaxlal zobowi^zania o wspolpracy, a jedynie
informacji o Rosji, Po powrocie do Wavszawy nadal trwaly libacje w lokalach
rozrywkowycli, za wszystkie raclumki ptacil Bakowski. Po pewnym czasie za-

zadal zwrotn pozyczonych picnicdzy. Rotmistrz nip byl jednak w stanie icli

zwrocii!. Bakowski zagrozil, ze poiitformujc o tym jego przrloionycli. Szan-
tazuj^c w ten sposob Borakowskicgo, zaza.(lal ofrcjalnic wspolpracy z wy-
wiadem sowieckim. Osaczony rotmistrz wyrazil zgode i podpisai deklaracJQ
o wspolpracy.

Przedstawiona metoda werbunku byla czesto stosowana przez wywiad
sowiecki, o czym swiadczy przebieg afery pplk. dypl. Ludwika Lcpiarza. Tym
razem ofiar^ sta) sic szcf Sztabu Dowodztwa Okrcgu Korpnsn we Lwowie.
Oficer ten rozpoczal slnzbe; w I Brygadzie Legionow. Byl odznaczony Krzy-
zem Virtuti Militari oraz cztcrokrotnie Krzyzem W'alccznych. Po ukoiicze-

nin Wyzszej Szkoly Wojcnnej byl na najlcpszej drodze do zrobicnia kariery
wojskowej. Pochodzil z ubogicj rodziny chlopskiej. Zbyt. szybko jednak za-

pomnial o warunkacb, w jakicli si^ wycliowal. Coraz czesciej sp^dzal czas
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na piiaristwie. W tym czasie pelnil fnnkcfc P««csa kola 5 pnlltu piechoty

legionow, dlatego jego tryb zycia by! tolcrowany przoz przclozonycb. Czesto

pozyczal pieniadze, nic zwracaja.c uwagi na to, od kogo jc otrzymuje,

W 1926 t., gdy byl szclem sckcji w Dcpartamencie Organizacyjnym

MSWoisk., poznal w Warszawie nicjakiego Kruszyriskicgo. Nic wiedzial, ze

byl on dlugolclnim agentem-rezydentem sowieckicgo wywiad... kruszynski

rozpoczal dzialalnosc szpiegowska. na pocza.tku 192-1 r. po zkweniu oferty

wspolpracy attache wojskowemu Posclstwa ZSRS w YVarszaw.e. Pon.ewaz

bvl obywatclcm polskim i dysponowal rozleglymi kontaktami o rzymal za-

danic wyszukiwania osob, ktore mogly bye" zwerbowane do wspolpracy z so-

wicckim wywiadem wojskowym. Od 1926 r. jego dzialalnosc byla k.crowana

przez sowiecka. placowk? wywiadowcza. w Pradze. Kontakt ze swymi moco-

dawcami utrzyrhywal za posrcd.tictwcm kiiricra lnb listownie.

Kmszviiski praedstawi! sic Lepiarzowi. wowczas majorowi, jako hyly on-

err \VP i kawaler Krzvza Virt.ili Mililari. Obaj tn^rzyzni zaczcb s.o_ coraz

recsrirj spotvkaf. w restauracjach. Podczas jodncj ze wspoln.vrli libacji, gdy

T.opiarzowi zabraklo picniedzy, Kruszyi.ski wrc-czyl urn tysiar zlotycb a na-

stcntiip zwrocil sic a proiSba. o udoskpnicnic mu adrraow jedhostek Wojska

Polskicgo. Oswiadczyl, ze (lane takic sa. mil potrzohiic w celii rozeslania

ofcrty handlowcj w postaci wzorow labile mundumwyrl,. Lep.arz przeka-

zal Kruszyiiskiemu scisle tajny dokmnent w postaci pokojowego O. de U.

Woiska Polskicgo. Kruszynski zwrocil mil ton material po uprzedmm slo-

tografowaniu. Podczas kolejnej libarji, gdy Lcpiarz byl morno zamroczony,

Kruszynski zaproponowal mu wspolpraco z wywifulcm sowieckirri. Lepiaiz

poczaikowo odmawial, jednak Kruszynski nic rezygnowal ,
zapros.l go do ko-

cjncj restaiirarji, gdzic spoil go do „ieprzyton,nosn. a nastepmc przedsUwil

„,oziiwosc kompromitacji w zwiazku z wczesniejsza. transakrja.. Pokazal mu

rowniez fotokopie udostepuionego tajnego dokumcnl... Ostateczme Lcpiarz

wvrazil zgode na wspolpracy.
.. T .

'

Najwiecej dokumentow sztabowyeh i lajnych nilbrmacji Lepiarz prze-

kazal wywiadowi sowicckiemu w dwocl, pienvszycl, latarh. Byl mezwykle

wysoko oplacanv- Wcdlug rclacji mjr. Brcstlinga, dbigolctniego oficera Od-

dzialn II Sztabu G16wnego, praci.jarogo w kontrwywiadzie wynite, ze Le-

piarz otrzymvwal miesiQcznic okolo trzecb tysi?ry dolaroW'. W koncowej

fazic wspolpracy otrzymywal nieregularnie kwoty od piccdziosicc.u do dwu-

stu dolarow.
.

, . , . .

lcpiarz wspolpracowal z wywiadem sowicckim okolo osiinii lat, nie be-

dac nodeirzewany przcz polski koi.trwywiad. Zostal arrsztowany dopiero

w 1036 r gdv byl juz pulkownikicm i szefrtn Sztabu Dow.idz.wa Okrcgu

Kormisu nr 6 we Lwowic. Do likwidarji toj afery ,»rzyczynilo s.e areszto-

wanic kuriera Kruszynskiego, ktory byl jednoczesmc aklywnym komuaisH,

odbywajvym czeste podroze micdzy Praga a Warszawa. \\ szysfk.e okobcz-

noki tcj sprawy nie zostaty wyjasniot.c, ponicwaz Up.arz po arcsztowaniu

przez kontrwywiad popclnil samoboistwo''1
.

_

Sprawy te zostaly rozpracowanc przez organa kontrwywiailii. a wszyst-

kic z wymienionych osob staidly przod sa/tcm.
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Afcra niiyorH Pint™ Doiiikowskiogo

Jcdna. 7. glosnicjszyc.h spraw szpicgowskidi wykrylyrli przcz ccntrale,

kontrwywiadn (Wydzial lib) byla. afcra mjr. dypl. Piotra Dcmkowskiego.

PclriH on slnzbc. w Wydzialc Etapowyni Oddzialu TV Sztabn Glownego. Na
trop afery nalrafiono w rozullacie rutynovvyrli dzialaii, pologajfjcych na ob-

serwacji wszystkich samochodowposclslwa sowicckicgo. Oddzial II dyspono-

wat jcdnak informacjaitii, zc personel tej placowki wykorzystnjc samochody

stuzbowe i taksowkt do odbywania spolkari z agcntami. W zwia.zku z tym
obscrwowano zarowno poszczcgolnydi pracownikow ambasady, jak i auta

nalczace do poselstwa75 .

Z raportu agenta „Wladka" z 20 V 1031 r. wynikalo, zo rozpoczaj on

o godzinic 19.50 obscrwacje. samochodn, ktorym jcclial Griebianiszczykow,

prarownik posclstwa sowicckicgo. W ccln tiie wzbndzania podcjrzeri ruszyl

za atitem na rowerzc. Na rogn nlic.y Jtozej i Ksi^dza Skornpki do samochodn

„wskoczyl jcgomosY: w jasuym pla.swzu". Jczdzili dlnzszy czas po calym

micscie, rozmawiali i ogladali sic stale do tyln przcz szyb? samocliodu. Po
dhizszcj obserwacji „Wladck" zgubil anU>. I VI 1031 r. ten sam mczczyzna

postal zauwaiony przcz obscrwatora Wydzialu lib, gdy wsiadal do aiita

nr \V 2382-1/1), nalczaccgo do posclstwa sowicckicgo. Zanwazono, ze byl

w mnndurze majora Wojska Polskiogo.

\V wynikn obserwacji nslalono, iz jest to mji 1 Piotr Dcmkowski, Na
podslawic decyzji szefa. Sztabn Glownego zarza<lzono jego scisla. obserwacji

i poddano sprawdzenin dotychczasowa. slnzlx; w Wojskii Polskitn.

Z zebranyeb danycli wynikalo micdzy imiymi, zc Dcmkowski pracowal

w Samodzielnym Rcforaric Htapowym od 20 IX I MO r. Robil wrazenie

czlowieka intcligcntncgo i dose bystrcgo. Z opinii sporza/lzonej przez oficera

Oddzialu IV, mjr. dypl. Jadiiecia, wynikalo, ze „tnial dnzy dar wymowy,
duzo mglistycli projeklow i pomyslow, ku'ire jcdnak w dyskusji w wiekszosci

wypadkow nic iimial argumentami okrcslk'". Nie potrafit rownicz swoich

projektow przedstawie na pismie w sposob ja.sny i konkretny. W pracy

byl powolny, a nawet letiiwy. W obrowanin z kolcgami tia ogol nie by I

Inbiany. Nic ulrzymywal z niini blizszydi konlaktow. \V pierwszym kwartale

otrzymywal wynagrodzctiie si<;gaja.cc ponad sicdemset zlotvch iniesigczuie,

Dlugotrwalaobserwacja mjr. De.mkowskicgo przyniosta. wkrotce wyniki.

11 VII o godzinie 18.00 wysiadf z traniwajn na rogii ulic Hagatela i Aleje

Ujazdowskie i skicrowat sit; do Centralnej Biblioteki Wojskowcj. Byl po cy-

wilncmu i niosl teczke.. Grupa obscrwaryjna powiadotnila o tym por. Dzie-

wulskicgo z Wydzialu 111), klory uzgodnil z przclozonymi, iz w wypadku
spolkania z przcdstawiciclcm poselstwa ZSR.S Dcmkowski zostanie zatrzy-

many.

Po okolo dwor.li godzinach Dcmkowski opuscil Bibliotck*; Wojskowj(.

i wsiadl do tramwaju linii „Z", ktorym dojcclial do nlicy Polricj rog Nowo-
wicj.skicj. Obsorwacj? Dcmkowskiego prowadzilo jak zwyklo kilkn agentow

kontrwywiadn. ,Ic<lcn z nich sposlrzcgl znanc juz wrzcsnicj auto sowicckiej
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ambasady zaparkowanc na ulicy Polnej i wsia.daja.rego do niogo Demkow-

skicgo. W zwiazku z tym bioracy udzial w obserwacji pr7.ysta.pili do akcji.

Auto Oddzialu FI zablokowaio wyjazd a agcnci przystapili do legitymowanta

pasazcrow sowicckicgo samochodu. Poza kierowca., pracownikicm ambasady

sowieckiej, na tylnym siedzeniu znajdowat si? mjr Demkowski i sowiecki

attache wojskowy w Warszawie, pplk Bazyli Hogowoj. Mi?dzy nimi lezala

otwarta teczka Demkowskiego, w ktorej znajdowaty siq tajnc dokumenty

Sztabu Glownego Wojska Polskiego76 .

Juz na pierwszym przesluchaniu Demkowski przyznal si? do przedsta-

wionych mu zarzulow i szczerze przedstawil okolicznosci, w jakich nawiazal

wspo'tprace. z wywiadem sowieckim. Ujawnil rdwnicz wszystkie materialy

jakie zdolal przekazac sowicckiemu wywiadowi wojskowemu.

Okazalo si?, ze jcgo dzialalnosc nie trwata dingo, jcdnak przyniosla

znaczne stratv. W koikn kwietnia 19-11 r. 0dwicd7.il posclstwo rosyjskie

w zwiazku z wyjazdcm z Rosji swego ojca. Przypadkowo spotkal attache woj-

skowego, plk. Bogowoja, ktorego poznal na manewrarli w Kozanach w koiicu

1928 r. Ten obicca! zajac si? sprawa. ojca. Pozniej naslapily kontakty telefo-

niczne, zwia,zane 7. poszukiwaniami rodzica.

Z wyjasnicii Demkowskiego wynikalo, zc od pcwnego czasn stal si? on

zwolennikiem idei komunistycznycli. Podczas przosluchania, prowadzonego

12 VII 1931 r. przez kpt. dypl. Stanistawa Karnibada. w obccnosci szefa

Oddzialu II, plk. dypl. TadeuszaPekzyriskicgo, Demkowski powiedzial: „nie

ulcga watpliwosci, gdyby w tym czasie wybnrhla rewolurja komunistyczna

bezwgl?dnie znalazlbym si? po stronie koiministow". Wyjasnil rowniez, ze

juz podczas jedncj 7. pierwszych wmdw 7. Hogowojem zapytal, co ma zrobic,

„aby zmazac dotvrlicscasowe swojegrzerliy w stosunku do bolszewikow i zeby

moc z nimi pracowac". Ponadto poinlbrmowal Bogowoja, ze na terenie ZSRS

przcbywaja. rowniez brat i siostra, ktdrzy sa komunistami.

Podczas rozmowy w poselstwie attache wojskowy zachowywal si? wstrze-

mi?zliwie. Polccil Dcinkowskiemu, aby zorientowat si?, jakie mozc dostarczac

informacje, a zwlaszcza dokumenty. Rogowoj by) zdziwiony, zc mjr Dem-

kowski nie chcial zadncgo wynagrodzenia, gdyz — jak powiedzial — inni

jego informatorzy otrzymywali znacznc kwoty. Stwicrdzil natomiast, ze jest

zaintercsowany zagadnieniami natury operacyjnej, zaopatrzeniem matena-

lowym wojska oraz iiiformacjami na temat grup forlecznych i obozow wa-

rownyeb. Plan mobilizacyjny na razic go nie interesowal, ponicwaz wiedziat,

ze by! aktualiiic „w przerobce". Major Demkowski oswiadezyl, iz me jest

w stanie dostarczyc tego rodzaju itiformacji, ponicwaz nie ma. do nich do-

st?pu. .Tedynie moze przekazac wszelkio dane pochodza.ee z Wydzialu Eta-

powego IV Oddzialu. Na poczatku maja Demkowski przyniosl do poselstwa

sowicckiego Plan ochrony z zatqczniknmi <lo Pianu »S«, liczacy ponad szesc-

dzksiat stron. Podczas nastqpnych spotkari przedstawil inne dokumenty,

m.in.: Plan elapowy wraz z instrukejami i ma.pa.mi sztabowymi, Spmwozda-

nir: Oilthiatti // zawieraja.ee statystyk? spraw szpiegowskirh zlikwidowanych
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w 1929 r., a takze Rcfemt o orqanizacji Nnczrinajo DowMzlwa i Sprawozda-

nie z wyszkolenia wojska opracowany przez Oddzial III Opcracyjny Sztabu

Gldwnego Wojska Polskicgo. Ten ostatni dokument nie zaiuteresowal Bo-

gowqja, gdyz {jak oswiadczyl) juz go otrzymat i inncgo zrodla. Wszystkie

doknmenty byly fotografowane w poselstwie sowicckim i zwracane po kilku

godzinach Dcmkowskicmu.

Nalezy dodac, ze podczas rozmow w rnicscie i w poselstwie plk Bogowoj

popisywai sig znajomoscia, polskicgo wojska, przemyslu wojskowego i stosun-

kow pannjacych w Sztabic Giownym. Potrafi! dos<: dokladnic scliarakteryzo-

wac wigkszosc dowddcow wiclkicli jcdnoslck i wyzszych oficerdw i gcneralow

Wojska Polskicgo. Bogowoj twierdzit, ze „armia sowiccka rozbudowuje sic;

w takim tempic, iz Polacy nie sa. w stank1 nadaiyc"".

Zebrane w roku slodztwa dowody wskazywaly jodnoznacznie na wing

Demkowskicgo. Stwierdzono, ze dziaial on samodzielnic, Wyrok Wojskowcgo

Sf(.du Okregowcgo.klory rozpatrywal tgsprawe. w trybic- doraznym, mogl bye

tylko jeden. Eksperci Oddziatu 11 z mjr. dypl. Slanislawem Gano na czele

jcdnoztiacznie iiznali, ze wszystkie doknmenty przekazanc przez mjr. Dem-
kowskicgo wywiadowi sowieckiemu byly srisle tajne i dotyczyty wojskowej

obrony paiistwa i jego sil zbrojnych. Sad orzekl kaic smierd. Prezydent RP
nie skorzystal z przyslngtijacego inn prawa taski i 19 VII 1931 r. o godzinie

19.25 wyrok wykona.no przez rozstrzclanic na terciiic Cytadeli.

Afcra Marii i Bazylngo Stofnnnwicxow

18 VII 1936 r. kicrownik Ekspozytury SHI DOK H w Rdwncm zameldo-

wal o likwidacji afcry szpiegowskiej, ktorej glownytni bohatcrami byii Maria

i Bazyli Stefanowiczowie, zamicszkali w Dnbnie.

Aferg zaporzqtkowaly inforniacjc nzyskiwane od 1933 r.. a zwlaszcza

wiadomosc, ktora. otrzymano podczas rozpracowania sprawy Marii Panek,

a takze w wyniku przeshicbania dezcrtcra armii sowierkicj — Dowgalca.

Z zobranycli matcrialow wynikalo, zc wywiad sowicrki posiada) w Polsce

rczydentow zaopatrzonych w radiostarje. Jedna z null zlokalizowana byla

w Hdwnem. Obslngiwala. ja, radiotclegrafistka poslngnjara, sic pseudoniinem

„Mar«sia".

W celu wykrycia tycli radiostacji i njawnienia rczydentow Szefostwo

Wywiadu KOP przydzicIUo kiorownikowi Placowki Wywiadowczej KOP nr 8

dotacjg w wysokosci tysia,ca zlotych. Ponadt.o z Szcfostwa La,cznosci KOP
zostat skierowany oficer z zadaniem iidziclania pomory tcrlniioznej w wy-

kryciu i zlokalizowaniti radiostacji.

Rozpoznanie prowadzone w Rdwncm nie przynioslo spodziowanycli wy-

nikdw. Dopicro po uzyskaniu informacji dotyczaccj podcjrzancj dzialalnosci

Stefanowiczow, zamieszkalyeli w Dnbnie i podjgeia szesriotnicsigcznej ob-

serwacji doprowadzono do iijawnienia icii szpiegowskiej dzialalnosci. 17 VII

1936 r. dokonaiiorewizji w nticszkaniu .Stefanowiczow ]jod pozorem inspekeji

budowlanej z ramienia magistral!!. W jej wyniku znalcziono: dwa aparaty
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nadawczo-odbiorcze, zapasowe lampy, batcrie clektrycznc i aparat fotogra-

ficzny.

Zatrzymani Bazyli i Maria Slefanowiczowie przyznali si? do winy i pro-

wadzenia szpic-gostwa na rzecz Zwiazkii Sowicckiego. Ustalono, ze zbiera-

nicm materialow wywiadowczycli i przekazywaniem icli droga. radiowa, zaj-

mowala si? Maria Stefanowicz. Zostala ona zwerbowana przez wywiad so-

wiecki wiosn^ 1930 r. Wowczas poslugiwata si? pscudonimcm „Wenecja".

Praca jej pologala poczatkowo na zbicraniu informacji dotyczacych garni-

zonu wojskowego w Dubnie i przckazywaniu icli bezposrcdnio bib za posred-

nictwem kuriera wywiadu sowieckiego. Ze wzgl?du na slabe wyniki pracy

zostala przerzticona do ZSRS w celu odbycia kiotkiego kursu poslngiwania

si? radiostacja.. Jednoczesnie wywiad sowiecki zazadal, aby Stcfanowiczowa

zmienita micjsce za.mieszka.nia i przeniosia sic do Rowncgo lub Lwowa, gdzie

miesciiy si? wi?ksze garnizony wojskowe, Po powroric (io Dnbna Stcfanowi-

ezowa nie zdotala przekonac mczao polrzebic zmiany micjsca zamieszkania.

W pazdziernikii 1934 r. wywiad sowiecki wysfat do nicj kuriera z zadaniem

przybycia do Posji Sowicckiej. W przypadkn odmowy zamiorzano ujawnic

jej dzialalnosc" wladzom polskim.

VV czasie drugiego pobytu w ZSKS StefaTiowiczowa. intonsywnie szko-

lono w obsindze radiostacji i poslugiwanin si? szyframi. Ponadto szkolenie

obojmowalo: zachowanie si? w terenic, sposol>y nawiazywania kontaktdw

z osobami majacymi dost?p do danycli wywiadowczycli. Otrzymala zakaz

dokonywania werbunkow. Jej zadanie Tiiialo polegac na wskazywaniu osdb,

ktore mogly zaintcrcsowac wywiad sowiecki.

Jednoczesnie agenlka otrzymala szczegotowezadania na wypadek wojny,

ktore przytaczamy zgodnie z trescia. sprawozdania 78
:

„— przed wybticbem wojny agent zostanie powiadomiony w coin przy-

gotowania pewnego zapasu baterii;

— baterie nalezy przechowywac w scliowku wykopanym w ziemi i wy-

lozonym deskami, z zewnatrz zamaskowanym;
— schowck przygotowac w takim micjscu, aby w wypadku, gdy agent

sam nie moze pojsc po tikryte baterie, mdgl z latwoscia. wskazac miejsce,

w ktorym sebowek si? znajduje i wyslac kogos innogo;

— w razie uszkodzenia aparatu radiowr-go i niemoznosci wyslania ta.

drog^meldunku, agent obowia,zany jest nprzednio wysznkac w poblizu miej-

sca pracy plac nadajacy si? na ladowanie samololow, gdyz po inaterialy

szpiegowskie zostanie wyslany lotnik;

— sygnaiem dla lotiHlca>ze meldiinck szpiegowski zostat przygotowany

ma bye litera „K'\ sporzfidzonaz"bialego matcrialn i umieszczona na ziemi;

— meldunek szpiegowski nalezy przymocowac dosznura, rozci;igni?tego

nii?dzy dwoma tyczkami na wysokosci najmniej 1-go inctra, ktory lotnik, nie

opnszczajac si? na ziemi?, uchwyci „myszka";

— gdyby, w czasie oczekiwania na lot.nika, zaszly okolicznosci grozne

dla samolotu, agent natychmiast ma zmienic sygnal, ukladajac z bialego

matcrialu liter? P;
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— w miejscu umdwionym dla ladowania samolotu agent ma oczekiwad

rodzicnnie, w dni pogodno o godz, M-cj, w razie pogody nirpcwnej o godz.

16-ej, gdyz lotnik niczalcznie od zbierania mcldunkow bcdzie przywozil roz-

kazy dla agenta;

— dla utrzymania stalego kontaktn z wojskiem przeciwnika, starac si?

uzyskac prace w charakterzc Tnarkirtanki w oddzialacli wojskowycli, wzgled-

nie sanitariuszki w szpilalu;

— agentowi nic wolno przechowywac przy sobir- zadnycli nlotek i przy-

bordw do pisania, a w razic koniecznosri zanotowania waziiiejszych wiado-

mosci, nalczy jej tresr nakhic szpilka. w gazr-cie, po<l tckstem drnkowanym,

przy czym trcsc mil si bye krotka;

— agent, w wypadku znalezicnia sic w strofie dzialari wojsk sowieckich,

po wycofanin si? przrriwnika, winicn zglosir sit; do jiajblizszego sztabu,

podar swqj psendon'mi i tarn bcdzie zalatwiony".

Po odbycin przeszkolenia, Slcfanowiczowa. przerzncono do Polski z po-

Iccciiicm przcnicsiciiia sic do Kdwnego. Tydziet'i pozniej knrior dostarczyl jej

radiostacjq. Aparat nic dzialai, dlatego do czerwea 1936 r. nic miaia iacz-

nosci z central^. Dopicro pizystaua przcz wywiad sowiorki radiotelcgrafistka

z nowa radiostacjq, uzyskata polaczcnic. Po jej wyjezdzie Stofanowiczowa

rozpoczcja rcalizacje. zadai'i szpiegowskieli. Uzyskaiip informarje przesylala

cztcry razy w micsiacn w scisic okreslonycb godzinadi, miedzy 21.00 a 1.00.

Wiadoitiosci nadawane przcz Slpfanowirzowa dotyczyly przewaznie oddzia-

}6w garnizomi wojskowego w Dubnio. Ml no /. zadaii szczegolowych polegalo

naosobistym sprawdzenin, czy w rcjonic powiatu kostopolskicgo budowane

sa, okopy. W rzcrwcu i lipcii ID-'iB r. wywiad sowiecki zadal przybycia Stefa-

nowiczowcj do Zwiazkn Sowierkiego. Poniewaz odmowila. wyznaczono nowy

tcrmin w sicrpniu 1936 r. W tcj sytnacji 17 VII 1036 r. Stcfanowiczowa

zostala arcsztowana przcz polski kontrwywiad. \Y lokn slcdztwa ustalono,

zc alcre. te. inoiitowal i prowadzil Oddzial IV Sztnbii Kijowskicgo Okrcgu

Wojskowego.

Sprnwa Biutloniioja Supuiskicgo

W drugiej polowie lat trzydziestycli Oddzial II ujawnial roraz czesciej

agenlow sowieckich, ktorzy wykonywali zndania swiadrzacc o zaostrzentu

mctod walki t. polski m wywiadem. 1 wrzesnia 1938 r. w miojsrowosci Sicn-

kicwirze, pow. f,iininicc zostat zatrzymany Partloniicj Snpiriski, rolnik, re-

zerwista 16 pp. ktory zbicgt do ZSRS w 1929 r. Przyczyna zatrzymaniabyla

informacja udzielona ofirerom KOI' przez jednego z agentow. iz w poblizu

granicy pojawit si«j nieznany niczczyzna, ktory zacliowywal sic podejrzanie.

Supinski podczas przeslnrbania njawnii swojq dzialainosc wywiadow-

cz^ od momentn ncieczki do Zwia,zkn Sowirckiego. PizrdstawiaJEtc motywy

swej docyzji, wyjasnil. ze od nrodzenia do 1027 r. inipszkat w tniejscowosci

Zalnzc. Pod odbyciu sbizby wojskowcj w Hi pp w Krakowie odszedl do re-

zorwy jako starszy szcrrgowy. Siostra Siipiii.skicgo po rozwodzic przyjechaia

do Dawigtodka, gdzie zyta w konkiibinacie z jednym z agonlow wywiadu
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Korpiisu Ochrony Pogranicza. Supiiiski po powrorio z wojska przyjechal

do siostry, poznal jej przyjacicla i jego kolegdw — rdwnicz wspdlpracowni-

kdw polskiego wywiadu. Nie potrafil zaakceptowac tej sytuacji, a zwlaszcza

znajomych siostry, dlatego postanowil wyjechac do Rosji. Wplyw na te, de-

cyzj? wywarl w duzym stopniu ojciec, przebywajacy od dawna w tym kraju,

i utrzymuja.cy z Supiiiskim korespondencje.

Pod wplywem argumentdw ojca na jcsicni 1029 r. postanowil przekro-

czyc nielegalnie granic? w rejonie Mikaszewicz w pow. Luninioc. Gdy znalazl

si? po jej drugiej stronie zostal zatrzymany idoprowadzony do zastawy, ana-

stcpnic do siedziby PO (Pogranootriada) w Zytkowiczacb. Przesluclmja.cemu

go oficerowi ujawnil wszystkic znane mil wiadomosci stanowiacc tajemnice

wojskowa.. Przckazal informacje dotycza.ce organizacji tizhrojenia, sprzetu

przeciwgazowego, wyszkoleiiia strzeleckiego, programn szkoly podoficerskiej

IB pp, nazw oddzialdw wojskowycli garnizonu krakowskiego, metod naucza-

nia analfabetow oraz nazwisk dowddcdw jcdnostek wojskowycli stacjonuja.-

cyrh w Krakowie.

Sowiecki wywiad zwerbowal go bcz tnidnosci i postanowil przerzucic

do Polski, co bylo metoda; najczcsciej stosowan^. Supiriski ujawnil swoje

znajomosci z agentami wywiadu KOP i nie ukrywal ncgatywnego do nich

stosunku, dlatego otrzymal zadanie dokonania zabojstwa jednego z nich.

Wieczorem 26 XI 1929 r. w Dawigrddku doszlo do tragicznego wyda-

rzenia, Supiriski postrzc-lil Jdzefa Wierpowskicgo, wspdlpracownika wywiadu
Korpnsu Ochrony Pogranicza. W chwile po pozegnatiiu sic; z Wierpowskim

oddal do nicgo strzal z pistoletu, cclujac w glow?. Kula po przebiciu ucha

i niekldrych czesci twarzy wyszla nad prawym okicm. Strzal nie okazal sie^

smiertelny. Supiiiski zbiegl z miejsca zdarzenia i ponownie znalazl sie. w Ro-

sji Sowieckicj. .lego morodawcy nie rczygnowali jednak i wkrdtce wyslano

go ?. kolejna. misja..

9 VII 1930 r. pod drzwiami domu Kazimierza Wiszniowskiego, wspol-

pracownika wywiadu KOP, znaleziono granat 7, wyj^ta. zawleczka. z przywia,-

zanym do zapalnika lontem. Jeden koninc lontu by I opalony. Piegly piro-

toctinik ocenil, ze granat ten mial duza. silc razenia, skuteczna. w promienin

st. 11 mctrdw. \V domu YViszniewskiego przebywato w tym czasic kilkn innych

wspdlpracownikow wywiadu Korpiisu Ochrony Pogranicza. Supiiiski zbieg)

do Hosji. Lat.em 1932 r. otrzymal kolejne zadanie, tym razem o innym cha-

raklerzc. Wyslano go jako kuriera do agent a-rezydrnl a wywiadu sowicckiego

w Wilnie. Zadanie to wykonal. W 1937 r. wywiael sowiecki potecil mu na-

wia,zac kontakt listowny z siostra. przcz osoby trzecie, aby uzyskac aktualne

informacje o jej przyjacielu. Zadania tego rzekomo nie wykonal.

W sierpniii 1938 r. zostal wyslany w celu rozpoznania koncentracji

wojska i KOP w rejonie Sienkiewicze — Lacliwa. I IX zostal zatrzymany na

podslawie informacji dostarczonej placdwre wywiadowczej KOP nr 6 przez

jednego z agentow.

Podczas kolejnych przeslncliati ujawnil nazwiska innych agentow sowiec-

kiego wywiadu. Kontrwywiad KOP zaintercsowal sie niejakim Szymonem
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z miojscowosci Olliomla, w pow. Slolin, ktdry przeprowadzat Supiriskiego

przez granice. Ekspozytura nr 1 w Wilnie podjcla obserwacjc. wlasciciela

micjscowego hotelu „Grand" oraz inwigilacjc. agenta-irzydenta wywiadu so-

wicrkicgo, Niedzialkowskiego.

Supiriski zeznal, zc pistolol „Colt" kalibor 45 oraz wszystkio przcdmioty

osobistego uzytku, ktore przy nim znalcziono otrzymal od wywiadu so-

wiockiego. Po doktadnyni zbadauiu okazato sir;, ze papierosy, zapalki, port-

monclka, notesy, kurtka, czapka itp. byly produkrji polskiej. Wywiad so-

wircki lym razem zapomnial jcdynie wyposazyc swogo agcnta w dokumenty

osobiste.

Rozmowy z Supiriskim dostarczaly wicln waitosciowycli informacji o or-

ganizarji wywiadu sowiockipgo. Poza Pielronrowem z dowodztwa PO w Zyt-

kowkzach, klory zwerbowal Supiriskirgo w 1929 r., ujawniono kilkii innycli

oficcrow wywiadu. Jed on z nidi, nazwiskii Majorow wystal Supiiiskicgo

w 1932 r. do Wilna. W 1937 r. wystqpowal jako za.stepca dowddcy 17 PO,

biora.c udzial w pracacli komisji do spraw gratxicziiyrli. Inny ofirrr, Sosnicki,

zlec.il Supiriskiomii zadanie w 1938 r. w rcjonic Sicnkiowicz i f.acliwy. Supiri-

ski przedstawil podczas przoslnchari szczegolowy opis obtcklow sowicckich,

lacznic z pomicszczcniami oficcrow wywiadu, Ujawnit, zc po krotkim przc-

szkolcniu zostal zatnidniony w kokliozie jako szofpr-mcdianik. co ulatwialo

mil wyjazdy do Zylkowicz na. kazde wczwanio oficcrow wywiadu. W czasie

wykonywania zadaitia na tcrcnie Polski byl wyposazony w falszywe doku-

menty wystawionc na nazwiska zyjacych obywatcli naszcgo kraju.

Sprawa ta byla przcdmiol.ein wszcrtistronnej analizy zc strony wywiadu

KOP. Wskazano nalicznc blody wywiadu sowicckicgo. nic opracowanie agen-

towi odpowiednicj legcndy, powierzcliowne przeszkolenic, nic zaopatrzenie

go podczas ostatniej misji w dokumenty osobiste. Wskazanc zostaly row-

nicz ucliybienia polskicgo konlrwywiadu. Opracowano nowe irtstrukcje dla

placowck wywiadowczycli Korpusit Oclirony Pogranirza.._

Sprawa U znalazla swqj epilog w Sa.dzie Apclacyjiiym w Wilnic, ktory

na rozprawic 20 IV 1939 r. skazal Siipinskiego na piclnnscic lat wiezicnia,

titrate; praw publicznycli i obywatclskich praw honorowycli na dzicsicc lat

oraz dozor policyjny przez pi<;t' lat'
9
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Rozdzial VI

EFEKTY DZIALALNOSCI WYW1ADU
PRZEC1WKO ZWIAZKOWI SOWTECKIEMU

a. Funkcjonowanie Btura Studiow Oddzialu II Sztabu

Giownego

Gromadzcniem, analiza. i ocena. matcrialdw przckazywanych przez Wy-
dzial Wywiadowczy zajmowa.t sig Wydzial III Studiow Oddzialu II, ktdry

poczalkowo nosit nazwg Wydzial Ewidcncyjny. Zgodnic z trcscia. instrukcji

wewngtrziiej by I on organem sluzby tiiformacyjncj powolnnym do: certtra-

lizowania. wiadomosci oraz informowania zaiiiteresowanycli instytucji. Jako

dzialalnosc dodatkowa, traktowano zalatwianie korcsporidcncji zwiazanej ze

wspolpraca, wywiadowcza. z innynii wywiadami.

Wydzial ewidencyjny otrzymywat wiadomosci 7, uastQpujacych zrddel:

placdwki wywiadowcze Rc-feratu „Wschdd" i „Zacltdd"; attaches wojskowi

RP; ekspozytury wewnglrzne Oddzialu II; Samodziclne Refrraty Informa-

cyjne Dowddztw Okrggn Korpusu oraz Dowddztwo Floty; oddzialy i depar-

tamenty rdznych instytucji wojskowycli
'

; attaches wojskowi innycli paiistw

akre-dytowani w Polsce, instytucjc paristwowe, cywilne organy brzpieczestwa,

organizacje spoleczne i osoby prywatne.

Sposrdd wymicntonych zrddel Wydzial najczcscicj wspdlpracowal z at-

taches wqjskowymi RP, ktdrzy podlegali bezposrednio szofowi II Oddzialu.

W wydziale dokonywano oceny materialow dostarezanych przez attaches

i przygotowywano dlanich materialy infonnacyjnc- i instnikcjc.

Placdwki wywiadowcze i ekspozytury wewngtrzne mialy bczposrednia.

la.cznosc z Wydzial erri Wywiadowczym, dlatego Wydzial Ewidcncyjny otrzy-

mywal zdobyte materialy wywiadowcze droga. posicdnia przez poszczegolne

refcraty. ltola wydzialu sprowadzala si? do oceny wartosci i wiarygodnosci

uzyskanych informacji, ktdre po weryfikacji stawaly sig <lanynii wywiadow-

czami. Wydzial Ewidcncyjny zlccal zadania wyjiikaja.ee 7, prac studyjnych

Wydzialowi Wywiadowczemu.

Instytucjc wojskowc, instytucje patistwowe wlastie, a takze attaches

wojskowi obcych paiistw przesylali materialy informacyjne doraznie. Tylko

7, niektdrymi iustytiicjami, 11a. przyklad 7, MSZ wspolpraca miata charakter

staly. Wydzial Ewidcncyjny rzadko zwracal si? do lycli instytucji o dodat-

kowe dane w zwiazku z nadestanymi infoimacjami.
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Prasa i piiblikacje stanowily powaiine zrddlo wiadomosri. Wydzial Ewi-

dencyjny uzyskiwat jc w drodze prenumeraty oraz za posrednictwem biur

prasowych i attaches wojskowych.

Wydzial Ewidencyjny skladal siq z siedmiu rcfcra.tdw: Wscliod (A),

Zactiod (B), Potnoc (C), Poluduie (D). Poszczegdlne panstwa, traktowane

jako jednostki ewidencyjne, byly podziclone na cztery gnipy odpowiadajacc

cztcrcm kompleksom zagadnicri polskic-j polityki zagranicznej:

Grupa Wscliod nia — Rosja, Ukraina, panstwa kauka-skie, Turcja, Iran,

Indie, Syberia, Cliiny, Japonia, Ameryka.

Grupa Zachodnia — Niemcy, Francja, Bclgia, llolandia, Szwajcaria,

Iliszpania, Portiigalia.

Grupa Pdlnocna — paiistwa baltyckie, panstwa skandynawskie, Anglia.

Grupa Poliiclniowa — mnta cntcnta, Wegry, Bulgaria. Grocja, Wlocliy2
.

Stopieri i cliaiakter zaiutoresowania Wydzialii (Cwidcnryjnngo poszczc-

golnytni paiistwami nio byt jodnakowy. Jcsli paiislwo graniczyto z Polska.

brano pod uwagc, rzv mozc bye naszym wrogicm, czy sprzyniirrzericcm oraz,

jakie zajmie stanowisko w wypadkn konfliktu zbiqjnogo. Kicdy pari stwo nie

graniczyto z Polska., analizowano jego wplyw na rozwdj wydarzeii mnjdzy-

narodowych.

Wobec picrwszoj katcgorii paiistw (Rosja, Nieincy, Rumnnia, Czecho-

slowacja) Wydzial Ewidencyjny byl zobowiazatty do podrjmowania maksy-

malnego wysilku iiilbrmacyjiiego, badajac szczegdtowo zagadnirtiia wojskowe

limozliwiajacc prccyzyjna. oenne; wartosci militarnoj, materiatowej i inora.1-

ncj, a takzc inotod walki, zasobow gospodatczycli panstwa, stosunkdw poli-

tycznycli itp. Zasadnkzym kryterium zalkzajacyin danc paiislwo do drugiej

katcgorii byty mozliwosci wywicrania wplywn na z.wiekszanic lull zmmejsza-

nie potencjaiu bczposredniego sasiada Polski (Turcja wzgledc-m Rosji, Fran-

cja, Czcchoslowacja w stosunku do Nieniiec, Finlandia wobec Rosji itp.),

Analizujac to paiistwa, w mniejszym stopniu intetrsowano sic; potcncjalem

militarnym, najwi^coj nwagi poswiccano tiatomiasl badaniii icli polityki za-

granicznej.

Trzecia, katcgoric stanowily wielkie mocarstwa (Anglia, Si any Zjedno-

czonc, Japonia), ktore wywioraly dcrydujacy wplyw na ksztatt stosunkdw

micdzynarodowvrli. Polska mogla w pierwszym moinencic zaangazowac si?

rzymiic po stroiiie jednego z nicli lnb stworzoiicj prswv. nie koalicji, dlatcgo

Wydzial Ewidoncvjny analizowal stosiinki miedzynamdowe, zo szczcgolnym

mvzglcdnienicm rrlarji miedzy mocarsfwaini a icli sojusznikanii. VV bada-

niacli tych uzwgleduiano rdwnioz niozliwnsci wykorzystania postepu tech-

niczno-wojskowego na potrzeby Wojska Polskiogo.

Paiistwa zalirzanc do czwartej kategorii, na przyklad Portngalia, Nor-

wegia, ze wzgl^du na niewielka. rol<; w ksztaltowaniii stosunkdw micdzyna-

rodowych zwraraly niiiiiinaliia.uwagcWyd7.ia1a Ewidc-ncyjncgo.

Wydzial Ewidr-ncvjny skladal sic z iiastciiiijacycli rcfrraldw: „Wsclidd"

(piccin'oficerow), ..Zarliocl" (cztercch ofircrow), ..Pdlnoc" (trzecli oficeraw),
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„Poiiidnic" (trzecli oficerow), „Narodowosciowy" (pierin oficerow), „Staty-

styczny" (clwocli oficerow), „Traktatowy" (jeden oficor)
;t

.

Najbardzicj nas tutaj intercsnjacy Rofcrat „Wscliod" w pozniejszych

latarli nosil nazwe; „Rosja". W coin nfalwicnia rozwazaii bedzicmy postu-

giwali siej wylacznie nazwa, Refcrat ^Rosja.". Zadania jogo byl.V nieznacznie

modyfikowanc. W 1922 r. prowadzil on „stndiutn przrdpola Rosji Sowiec-

kiej, w celu wysimiecia wnioskow nirzbcdnycli z pnnktu widzenia obrony

panstwa w zaleznosci od wplywow, jakie na tych terenach przewazaja" 4
.

VV zaintcresowanin Refcratu „Rosja" znajdowaly sie wowczas trzy „zagad-

nienia zbiorowc", mianowicie: baltycko-skandynawskic, balkaiiskie, Bliskiego

Wscliodu i Dalckiego Wscliodu. VV tym okrcsie refcrat prowadzil wide prac

ewidcncyjnycli i stndyjnycli. Wsrod tematow przewazaty nastcpnjaee: prze-

bieg probnej mobilizarji na lerenie Wilebskirj i Ptoskirowskiej gnberni, ma-

nowry w Moskicwskim Okrcgn Wojskowym we wrzesnin 1 02-f r. Z oceny

prary wynikalo, vk „wsknlck rozlcglosri tercriowej rpferalii prara prowadzona

byla w slosunku do poszrzogolnyrli obszarow w sklad jcgo wcliodzarych,

tiicjcdnoslajiiie. W wieln wypadkarh ograniczano sic. tylko do obserwacji

poszczegolnyrli krajow, zwlaszrza, o ile prowadzonc one byly rownoczesnie

przcz in tie rofr-raty"
5

.

Sytnacja nip nlegla poprawic w tiastcpiiych latarli. Zbvt malo poswie.-

rano nwagi Rosji Sowicckiej. Powslawaly natoniiast opracowania o armii

St.anow Zjednoczonycli, stosimkach wojskowydi i politycznyHi na Dalekim

Wscliodzie i Orpanie Spokojnym, czy o oiganizacji armii I nreckicj 6
. W po-

lowie 1926 r. Oddzial II zwrocil sic do podleglycli inn organow o opinio na
tcmat pracy Refcralu „Hosja

>
'. Podpnlkownik szt. gen. Stanislaw Maczek,

szcT Ekspozytiiry nr •'J we Lwowie, przedstawil intprcsiijacc nwagi na ten te-

mat, Stwierdzil, ze refcrat powinicn przygolowac do nzytkii armii i wlasnych

placowek wywiadowczycli opracowania zawioraja.ro dano wojskowe o ZSRS
oraz o panstwarli Dalckiego i Bliskiego Wscliodu. Postulowal, aby referat

wydawat w formic zeszytdw opracowania zawierajare kiylyrzne zestawienia

catosri pojcdynczycli rnat.cria.l6w. Do prac tych powiimi jcgo zdanicm bye

zaangazowani zwlaszcza. attaches wojskowi w Moskwic i Tokio, natoniiast

w pracach dotyczacych wylacznie zngadnieii wojskowycb Zwiqzku Sowiec-

kiogo, powinni nczestiiiczyc spccjalisci /, odpowiprlnicli doparfamentow Mi-

nisterst.wa Spraw Wojskowydi lnb oddzialow Sztabn Genera] ncgo7 .

Sngcslie to uzyskaly akcoptacjc owrzesnego szefa Oddzial n II, ])Ik. szt.

gen. Jcrzcgo Forck-Bleszyiiskiogo, klory w wytycznycli z 1 1 VII 1926 r. okre-

slil rowniez wcwn<;trziia stniktnrc, icfnald, rodzaj oprarowaii i doknmenta-
cji ewidcncyjticj. Nowa strnktnra przewidywata podzial na trzy podrcferaty:

wojskowy, matcnalowy i polilycznys .

Problem organizacji i dzialalnosci Wydziatn F-widoncyjnpgo, a zwla-

szcza Referalii ..Rosja",powracat jeszczc kilkakrotnic w pracacli IT Oddziatu.

1 [V 1927 r., iiodczas konferencji oficerow wywiadowczycb, przedstawiono

charaktcrystyki wszystkich ])lac6wek fniikcjoinijacvcli na tercnie Rosji So-

wieckicj, mozliwosci rozszerzenia wywiadn w przyszlosci, kwestie bndzetowa;,

283



a takze wspdlprace. micdzy Refcratem B-1 {nWsrhod") Wydzialu Wywia-

dowczego a Referatem „Rosja" Wydziabi Ewidencyjnego. Przedstawiono

wdwczas wide krytycznycli opinii o pracy Referatn „Rosja". Stwierdzono:

„rcferat w wiekszosci wypadkdw dajac ocone. pracy wywiadowczej na Ro-

sje nie occnia matcrialdw i dokiimentow, a stara si<; doder, z jakich zrddcl

material ten pochodzi i ocenia zrddlo a «ic material" 9
. Oficerowie pracu-

jacy na kiernnku wschdd narzckali rdwniez na sposdb formiilowania ocen

przckazywanydi informacji. NiewaJpliwie tnirli racjq. mdwiac ze opinia ewi-

dencji powinna bye o tyle wyczerpnjaca, zeby mogla instruowac agentdw,

ponicwaz okreslenie „inspiracja", „woda" nie wystarc zaly do jasnego spre-

cyzowania. Wcdlug pracownikdw Refcratu „Wscliod" material wartosciowy

powinien uzyskae potwierdzenie ewidencji, a do bezwartosciowego niczbedne

bylo przedsta wienie nzasadnienia.

Pntkownik Ludwik Rociaiiski tak skoinentowal le spory: „Micdzy ewi-

doncja; a wywiadem byta zawsze walka, najlepszyvn rozwiazaniem byloby

wyslanie oficerow 7. ewidencji tia wywiad" 10
. Poglad ten, jak si? pdzniej oka-

zato, nie byt shiszny. Oficerowie, Horzy zbyt dingo prarowali w Wydziale

Ewidcncyjnyni, na przyklad p!k Czeslaw Pnwlowirz wyslany do Ilarbina,

nie zawsze sprawdzali si? na placdwkacli zagranicznydi.

Pod wplywem licznyrh sporow z Wydzialcm Wywiadowczym i wzrasta-

jacego zapotrzebowania na odpowiednio przygotowanc opracowania o Zwiaz-

ku Sowiecklm dokonywano kolejnycli rcorganizacji Referatn ..Rosja".

Sposrdd pozostatycli referatow, istotne znaczenie ze wzgledn na „inspi-

rowanic" przez obce wywiady mnicjszosci miala piara Referatn Narodowo-

sriowego, ktdry gromadzil i analizowal materiaiy wediiig innyrli kryteriow.

W jego zainteresowanin byly nast^piijace mnicjszosci narodowc: Ukraiiicy,

Czesi, Rosjanie, Rialorusini, Litwini, Zydzi i Niemcy.

\V latacli 1927-1932 w pracy Referatn ..Rosja" wystepowaly znacznc

trndnosci. Cilownym powodem byl zmniejszony doplyw matcrialdw agen-

cyjnycli i dokiimentow sztabowydi, spowodowany rcorgantzacja, placdwek

Referatn „Wsclidd" i metod ich dzialania. Praca Referatn „Rosja" polegala

w zwiazku z tym na drobiazgowycli i zmudiiych stndiach pordwnawczych

wszelkiego rodzajn literatury sowieckiej. Zdolano jodnak przygotowac kilka

wartosciowydi opracowaii, ktdre trafify do szefa Sztabn Gldwnego, Gcneral-

nego InspektoraSil Zbrojnydi oraz MiiiisterstwaSpraw Wqjskowych. Liczbe.

oprarowaii wydanych dnikiem oraz innycli prac stitdyjnycli do uzytkn we-

wn^trznego przedstawia tabela":

Opracowania i prace studyjnc Referatn ..Rosja"

VVydzialu Ewidencyjnego w latach 1927-1932

Liczba/Rok 1927 1928 1329 1930 1931 1932 Razem

Opracowania wyilaiie dnikiem

Innc prace

5

9

12

3

G

2

3

2

11

e

8

4

45

26

Razem 11 15 8 5 17 12 Tl

Zrddto: CA MSW, 292/Z-1-7.
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Prace wydane drukiem w 1927 r. dotyczyty zagadnicri analizowanych

w poprzednicli latach. Opracowano stan wyszkolcnia Armii Czcrwonej w la-

tach 1925-1926 i jcj dyslokacje. Wsrdd innych prac na liwagc. zasliigiwaio

zcstawionie Mianowania w armii sowieckiej oraz Dane, wojskowe o ZSRS,

zasady mob., a takze synteza dotycza,ca sytuacji wojskowcj Zwiay,kii Sowiec-

kicgo.

W 1928 r. powstato najwiccej opracowan. Dotyczyly one wielu zagad-

nicri, na przyklad:
— Dane wojskowe o ZSRS, manewry Floty Baltyrkiej w 1928 r.;

— Budzet ZSRS na 1927-1928 r.;

— Dane wojskowe b ZSRS. Manewry w 1927 r.;

— Spis sowicr.kicli radiostacji ladowyrli;

— Dane wojskowe o ZSRS. In format ja o slanie faktycznym kawalerii

w UWO (Ukrahi'skim Okregn Wojskowyni );

— Dane wojskowe o ZSRS. Dyslokacja pokojowa Armii Czcrwonej. Dys-

lokacja wielkirli jednostnk 12
.

Rok pozniej powstaly kolejne opracowatiia. Na nwage zaslugiwaly nowe
zagadnienia: Rozbudowa sieci komunikaryjnaj w zfir.hodiiim paste, pogranicz-

nym w latach 1925- i 928 oraz Trudnosci wmingtizno-polilyczne na terenie

BWO. Opraeowania powstalc w 1930 r. przedstawia ponizszc zestawienie:

Opraeowania Referatu ,,Rosja" w 19.'!0 r.

Lp. Trosc Liczba

slron

Mcgha

figZ.

l.dz. Data

wydania

Wykonal

I. Dyslokacja armii sowicc-

ki«j potlczas pokoju 201 HO 282.'! 7 11 kpl, (lypl. Kamiriski

2. Instmkcja do prowadzeiiia

Wywiactn na kolo.jarli ZSRS, ]C 3 2.1-1 G 17 Ml rtm. <l,vpl. Zakrzcwski

zadania wywiadowczc .(100 21 V injr. Ojrzanowski

3. Manewry sowinckioj doty

wojennej w 1929 r. 17 45 13G7 VII por. mar. Stanicwicz

4. Instmkcja w sprawic obser-

wacji samololow ZSRS 56 nr. •ions 16 IV por. obs. Obnchowski

5. Rozwoj mficliani/.irji i hro-

n i pancernych ZSRS 10 10 6G88 12 XII por. Knszelewski

Zrottlo: CA MSVV, 292/Z-1-7.

Ponadto rrTeral „Rosja" przygotowal kilka opracowaii wewnetrznych:

Informator o wojxku lilcwsltim, Mutcriaiy o mancwrach lilcwskich i estori-

skich, a takze opracowanie dolyczace bndzetn fiiiskicgo i nimn riskicgo. Po-

wstato rownicz opracowanie Niamey w armii chiriskir.j. Zakres problematyki

swiadczyl o prowadzeniii stndiow we wszyslkich kioninkach wyntkaja,cych

z zakresu jego dzialania.
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Nalezy podkreslic, iz rok 1931 przyrdosl kilka crnnych opracowari doty-

czacych: komunikacji, magazynow wojskowycli, szkdl wojskowycli, przcmyslu

cliemicznego i sluzby chcmicznej w Armii Czerwonoj. Na ukoriczeniu byly

opracowania: Przemyst wojenny 1930-1931, Wojska pomocnicze 1930-1931,

Lotnictwo 1930-1931, Jednosiki dysjwzycyjne armii sowieckie.j.

Z przegladu tytulow opracowaii Rcferatu „Rosja" wynika, ze w drugiej

polowie lat dwiidziestych nastajiil powazny postep w pracach cwidcncyjnych

i studyjnych, a przygotowywaiie matcrialy miaiy roraz wieksza wartosc.

W tym okresie trwaly prace analityczne takzc w Rcferacie „Niemcy" oraz

Refcracie Studiow Ogdlnych. Poza przygotowywaniotn opracowari w Wy-
dzialc Ewidencyjnym (Studiow) trwaly rdwniez inuo analizy. Na przyklad

w 1930 r. do Wydzialu Studiow wplyneto pice tysiccy dwiescie cztcrdziesci

picx rdznych matcrialow, z tego do Rcferatu ,,Rosja" tysiac szc.scset trzy-

dziesci jeden. Naich podstawie powstaty dwadzieseia trzy prace analityczne.

Ponadto Wydzial przygotowal dossiers kilku zagadmori, ktore mialy bye

opracowane w najblizszym cza-sie. W tym okresie powstalo rdwniez kilka

instrukeji dla Wydzialu Wywiadowczcgo i attaches wojskowycli. Przedsta-

wiciclc Wydzialu Wywiadowczcgo uczcstniczyli w kilku konferencjach mie.-

dzysztabowycli. Jediiakze kicrownictwo Wydzialu Studiow nie bylo w pelni

zadowolone z osii\gnic;tych wynikdw, ponicwaz dostarczanc przez Referat

„Wsclidd" materialy wywiadowcze zawioraly nadal wide, brakdw, ktore unie-

mozliwialy formulowauic jednoznacziiych wnioskdw i opiuti
13

.

W 1932 r. zostaly przygotowane opracowania dotyrza,ce: lotnictwa, ma-

rynarki wojonnoj, przcmyslu ciajjnikowego i przysposobionia wojskowcgo

w Rosji Sowieckicj. Ponadto refcrat przygotowal osiem prac wcwnetrznych.

Wsrdd nich byly matcrialy ua konfciciicjc; rozbrojeniowa w CJcnewic oraz

z przcdstawiciclami sztabdw ruinuiiskicgo i paiistw baltyckich. Japoi'iski

Sztab Generalny otrzymal materialy o lotnictwie ZSRS oraz o broni pan-

cernej, niechanizacji i motoryzacji w Armii Czerwonoj.

Prace ewidencyjne i studyjue prowadzone w Rcferacie „Rosja" na-

potykaly liczne przeszkody. W koiiru 1932 r. dwezesny jego kicrownik,

mjr dypl. Adam Przybylskt dokonal occny kilkulelniej dzialalnosci oraz,

przedstawil pelny zakres czynnosci roalizowanycli przez pracownikdw refe-

ratu. Doszedl do wniosku, iz dzialalnosc ta polcgala przede wszystkim na

prowadzenin prac ewidcncyjnych. Piowadzenie poglcbionyrli studiow bylo

ograiiiczone ze wzgledu na nicliczny i slabo przygotowauy pod wzgledem

facliowyin persouel.

Opiuie. t? potwierdzaly nastepujace dane. W dziale 0. do R. i dyslokacji

nporzadkowano ewidencje jednostck dyspozycyjiiydi, garnizondw i obozow

letnicb, zakladaja.c ogdlem okolo tysia,ra dziewiedusol zeszytdw ewidencyj-

nycli. Opracowano 0. dc B., zawieraja.ee ponad dwiescie tabel i pietnascie

szkicow dyslokacyjnycli. Kartoteka personalna liczyla okolo trzecli tysiecy

uazwisk dowddedw i oficerdw Armii Czcrwonej. W dziale gospodarczo-ma-

terialowym zaprowadzono arkusze cwidoncyjtic okolo trzystu obiektdw prze-

myshi wojskowcgo. Ponad tysiac arkuszy dotyczylo obiekldw przeinyslu cy-
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wilnego. Niczalcznie od lego zalozono cwidrncJQ okoto tysiaca skladow i ma-

gazynow wojskowycb 1,1
.

Istotnym elcmentem w pracy Referatii „Rosja" bylo szkolenie pracow-

nikow placowck wywiadowczych. Przcd wyslanicm przez Roferat „Wschod"

zapoznawali siq oni szczegolowo z zagadnieniami, klore mialy znaczenie

w przyszlej dzialalnosci wywiadowczcj. Oliecrowie Refc-ratu „Rosja" byli

wictokrotnie angazowani do prowadzctiia wykladdw. Rrali tcz wlziat w cwi-

czcniacb i gracli wojcnnych w cliaraktcrzc rzcczoznawcow strony sowicckiej.

Dodatkowym obowiazkicm bylo prowadzcnie zajc/ na kursacb informa-

cyjnych dla oficcrow wywiadowczycb oraz na corocznycli kursacli dla spe-

cjalistow z zakresu szyfrow, Slalym zadaniem bylo prowadzenie wykladow

w Wyzszej Szkole Wqjonnej, Centrum Wyzszycb Studiow i poszczcgolnych

szkotach oficorskicb.

Z analizy zrodel informacji przekazywanyeh w latarli 1927-1932 wy-

nikalo, iz wzraslato znaczenie danych pizckazywanycb przez placowki wy-

wiadowczc i uzyskiwanycb z analizy prasy i literatnry wojskowej. Po Hcz-

nycb dckonspiracjacli siatek wywiadowczycli Referatti „\Vsrli6d", m.in. afera

MOR-Trust, jakie mialy mtejsca w polowic lat dwudzicst.ycb, metody dzia-

lania placowck ulcgly istotnym zmianom. Najwaznicjsza stala si? obserwacja

prowadzona przcz odpowicdnio przygotowanych pod wzglcdem ewidencyj-

nym oficerow wywiadowczycli. Ze wzgledii 11a trndiiosci w poruszaniu sig

po tcrcnie ZSRS prasa w istotny sposob iiznpclniala dano nzyskiwane przez

obserwatorow i agenture.. Major dypl. A. Przybylski stwierdzil w jednej ze

swyrli ocen, zc pras<; rcchowala „pewnosc, cta_glosc i aktualnosc wiadomo-

sci. Siedzenie dyslokacji i persoualiciw arniii sowicckiej bez prasy byloby

nie do pomyslcnia. Prasa pierwsza sygnalizujc nam wszclkie zmiany organi-

zacyjne, informacje o postepach wyszkoletiia i wyposazenia materialowego

wojska. Stanowi nicmal wyla/zna. podstawc sUidium sytnacji gospodarczej

i polilycznej" 15
. Jednakze wartosc logo ziodla iiifortnacji zmniejszala siQ

stale i systematycznic. Widoczna byta dzialahmsc sowicckiej crnzury. Coraz

mniej danycli mozna bylo wykorzystac przy zestawienin malcrialow doty-

czacycb zagadnieti mobilizacvjnych, oiganizacyjnycli i dyslokacji. Wykorzy-

statiie publikacji bylo mozlrwc jedynic po dokonanin zmiidnycb i skompliko-

wanych analiz. Rcferat wykorzystywal winlr gazct i pitblikarji iikazuj<icycb

sic- w Zwia.zkn Sowicckim. Przy analizie jednego tytnln, trwajaccj dziesi^c do

piqtnastu miniit, samo badanie prasy. moglo zajqc okolo czlordziestn godzin

w cia.gn tygodnia. Zc wzgl<;dn na brak rzasu i hulzi. badania te prowadzono

zbyt powicrzcliownic.

Na pocza.lku lat trzydziestycb poprawila sig dzialalnosc placowek wy-

wiadowczycli fiinkcjoinija.cycb na tereiiie Zwia.zkn Sowirckiego. W dalszym

cirign rzadko iizyskiwano dane doknmentaltie, dlatogo Refcrat ,,R.osja" napo-

tykal trudnosri w zestawiaiiiu materialow dotyczacycli organizacji wojennej

i mobilizacji. W wicln wypadkach matcrialy pochodzace z obserwacji zawie-

raty liczne braki. Flylo to spowodowaiie niedostatncztiym przygotowaniem

facbowym obserwatorow. W sledzcniii syl.itacji wojskowej itczestniczyli nie
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tvlko oficerowie wywiadn, dlatego mialy miejsce wspomniane nchybienia.

Attache wojskowy w Moskwic, pomimo szczuplcgo personoln i nicdogod-

nych warunkow pracy w Rosji, nadal by) ccnnym zrodlcm informacji.

Szcf Referatu „Rosja" ocenit rownicz wymian<; matcrialow wywiadow-

czycb z innymi sztabami. Sytuacja zmieniala sie. na korzysc, jednak wartosc

informacji: „byla dla nas dose wzgledna". VV zamian za wiadomosci stosun-

kowo pewne iprzepracowanc w formic syntctycznej Oddzial II otrzymywal

przewaznie fragmenty o malcj wartosci i niesprawdzone.

Powainy wplyw na efekty dzialalnosci Rcferatn „Rosja" wywieraly wa-

runki kadrowc. Ze wzglc-du na brak pcrsonelu od dluzszcgo czasn nic byt ob-

sadzony Podrcfcrat Sytuacji Ogolno-Politycznej. Pracownicy Refcratu „Ro-

sja" nie byli w stanie zajmowac sie. sprawami biezacymi. Wiekszosc prac stu-

dyjnych wykonywano w godzinacli pozasliizbowych. Niektore zagadnienia,

ze wzglcdu na brak specjalistdw, nie byly poddane dokladniejszym analizom.

W 1932 r. kicrownictwo Oddzialu II zapowiadalo przydzielcnie do referatu

specjalistdw z zakresu lacznosci, komunikacji, fortylikacji oraz sapera. Na

planowosci i ci^glosci pracy katastro fall lie odbijala si? ptynnosc personelu.

W latach 1931-1932 obsada kadrowa referatu zostala catkowicie zrrneniona

z wyjaXkiem jednego oficera — kpt. dypl. Jcrzego Kamiriskicgo, ktory byl

wprowadzony w zagadnienia calego roferatu.

Korzystny wplyw na dalsza. prace. tcj komdrki miaJo objecie jej kie-

rownictwa przoz mjr. dypl. Wincentcgo Rakicwicza, ktory go zreorganizo-

wat. Wskazal na niedozwolonc praktyki, jakie wczesniej mialy tu miejsce,

na przyktad oficerowie rozpocz.ynaja.cy prac? w Wydziale Ewidencji i Stu-

diriw iiajczc.scicj niszczylt notatki sporzadzatie przez poprzednikow i zakla-

dali „swoj" system ewidencji.

Jcdynym rozwia.za.niem bylo dokonanie takiej roorganizacji, ktdra unie-

mozliwialaby ntra.te. informacji w wypadkn odwotania poszczcgdlnych ofi-

ccrdw. Na wniosck mjr. Bakiewicza wprowadzono podzial na „ekip? stu-

didw" i „refcrentdw ewidencji". Taka organizacja eliminowala wyst<;puja,ce

wczesniej wady. Podstawowe znaczenie miala praca rcfercntow ewidencji,

ktorycb zadanie polcgalo wylacznie na prawidlowej sclekcji otrzymywanych

materiatdw. Ekipa stiitlidw, skladajaca sie. glownio z oficcrdw dyplomowa-

nych, miala „przepraeowywac" zgromadzoTie matorialy w formic refcratdw

i wydawnictw. Przed personelem Referatu ..Rosja." post.awiono triidne zada-

nie, poniewaz material ewidencyjny niemal w calosri mnsial bye uporzad-

kowany wedlug nowych zasad is
. Nale/.y podkreslic, ze zespdt pracownikdw

Samodzielnego Referatu „Rosja" legilymowal sie; wysokimi kwalifikacjami.

W koricu 1937 r. pracowalo til jedenastn oficcrdw, \\ t.ym cztcrerh majordw

dyplomowanycli: Romuald Stankicwicz, Wincenty Zarembski, Feliks Bole-

diowski, Wlodzimierz Mizgier Cliojnacki; ponadto kpt. Wladyslaw Tyszkie-

wicz, kpt. Edward Chr6scicki,.kpt. Teofd Jnsinski, rtm. Stanislaw Drzewiii-

ski, rtm. Edward Proclmicki, por. Stanislaw Zylowski, por. Olgierd Ciimft.

Zatnidnionycli tu bylo rowniez dniewic<iu nrz^dnikow cywilnych, wsrod nich

u. c. pplk St. sp. VVaclaw Vorbrodt i ti.e. mjr st. sp. Roman Gadolcwski.
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Wicksza liczba pcrsonelu byla uzasadniona potrzcba, analizowania ma-

terialow wywiadowczych przesylanych przez wszystkie ogniwa Oddzialu II

i wspolpracuja.ce z nim instytucje.

Na poczalku lat trzydziestych w Referacie „Rosja
M rozpoczeto bada-

nie wartosci poszczegolnych zrodel informacji wedlug nowych kryteriow.

Okazalo si?, ze z punktu widzenia calosci pracy tego refcratu najwieksza,

wartosc mialy informacje zaczerpniete z prasy, nastepnic uzyskane przez

radiowywiad oraz wywiad. W dalszej kolejnosci wymieniano takie zrodla

informacji, jak literature wojskowa., sztaby obce i attache wojskowego w Mo-

skwie. Z oceny wynikato, ze prasa byla najbardziej wszechstronnym zro-

dlem dostarczajacytn informacji na temat wszystkich zagadnieri (0. de B.

i dyslokacja, organizacja sil zbrojnych ZSRS; uzbrojenie i wyposazenie tech-

niczne, przeinysl wojcnny; kotnunikacja i fortyfikacjc; wyszkolenie; sprawy

politycznc; zagadnienia gospodarcze). Uzyskanie dobrych reznltatow na pod-

stawie studium prasy wymagalo jcdnak wickszego nakladu pracy. W 1933 r.

analizowano dwiescic osiemdzicsia.t szesc tytiilow gazet wojskowych i cywil-

nych. Sposob uzyskiwania informacji o znaczeniu wywiadowczym ilustruje

nastepujacy przyklad:

— W prasie centralnej pojawily sIq notatki dotycza.ce dowodcy druzyny

ckm Malofiejewa z 245 pulku strzelcow, ktory wczesniej nie byl notowany

przez Referat „Rosja", Podobnie nie ujawniono wczesniej 82 DP, do ktorej

pulk ten powinien nalezec. Kilka tygodni pozniej w prasie NWO pojawila

sic informacja, dotycza,ca dcy druzyny ckm Malofiejewa w pnlku Kasfanda.

W naste.pnyc.li notatkach prasowych ukazaly sie. fragmentaryczne informacje

o tym, ze: pnlk Kasfanda jest pulkiem piechoty; pnlk Kasfanda wydaje ga-

zete „Strielok"; pulk wydajacy gazete. „Strielok" nalezy do Terytorialnej Dy-

wizji Piechoty dowodzonej przez Micdnikowa; pulk Kasfanda jest jcdnostka.

obrony terytorialnej, ktorej sklad zmicnny pochodzi z rcjonu miejscowosci

Perm. Natej podstawic wyciajr,nieto naste.puja.cy wniosck: 245 pulk piechoty,

mp Perm, dca Kasfand; 82 DP stacjonuje w rejonic Pcrmu, dowodcy jej jest

Micdnikow.

W tym okresie wzroslo znaczenic informacji uzyskiwanych przez radio-

wywiad. Biuro Szyfrow dostarczalo najwiccej danycli na temat: 0. de B.

i dyslokacji, skutecznie konkuruja,c z pra.sa,. Radiowywiad kontrolowal jawna.

i tajn^korespondencj? wladz i jednostek wojskowych, ktorejak podkreslano:

„z duzym upodobaniem stosowaty bezdrutowy sposob porozumicwaniasie".

Ze wzgledow teclinicznych zdobywa.no informacje przede wszystkim z za-

cliodnich okregow wojskowych Rosji Sowieckiej. W Refcracie „Rosja" pod-

kreslano duza, wiarygodnosc uzyskanych la. droga danych. Ponadto infor-

macje radiowywiadu wyprzedzaly wiadomosci pochodzace z innych zrodel.

Biuro Szyfrow przekazywalo scislc dane o numeracji, nazwach, dyslokacji

i obsadzie personalnej jednostek Armii Czcrwonej. Najczcsciej potwierdzaly

one dane pocliodza.ce z innych zrodel lub sygnalizowaly tworzenie nowych

jednostek i wszelkiego rodzaju zmiany miejsc postoju. Ponadto radiowywiad
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dostarczal ccnnycli informacji dotyczace przemyslu, skladow wojcnnycli i bu-

downictwa wojskowcgo.

Oreniajac prace wywiadu, Rcfcrat ,.Rosja" wskazywal na wyj^tkowo

trudne warunki, w jakicli funkcjonowaly placdwki Roferatu „Wschod na

terenie wscliodnicgo sasiada. Na uzytck wewiiQtrzny w Releracie „Itosja

wyrozniano matcrialy zdobywane przez wywiad bliski (plytki) i daleki (gU;-

boki). Zdobywane przez wywiad bliski pochodzily z teremi Bialoruskiego

Okrc-gu Wojskowcgo i Ukrairiskiego Okre.gu Wojskowcgo (prawobrzezna

Ukraina). Nadeslaly je Ekspozytura nr 1 i Ekspozytura nr 5 II Oddzialu.

Matcrialy uzyskiwane przez wywiad daleki obejmowaly rcszte, terytonum

Zwiazku Sow'ieckiego i pochodzily z Rcferatu „Wsclidd".

Z analiz Rcferatu „Rosja" wynikalo, iz itiformacje zdobywane przez obie

okspozytury wsciiodttio bv!v bardzioj komplctne i pochodzily nicmal z calego

t.crcnu.' Czynnikicm sprzvjajacym by la mozliwosc wykorzyslywatua dezcrte-

row i iiciekinicrdw. VV 1933 r. zbieglo tia przyklad do I'olski dwrkh sowieckich

pilotow wojskowycli. Wedlug pracownikdw rcferatu cennc dane nzyskano na

podstawie analiz'v wvdancgo w 1929 r. S}>rrwoc;nik-a. zawicrajaccgo informa-

cje oorganizacji'calej Annii Czerwoncj. Wywiad bliski przckazywal rowmez

wartosciowe dane dotyczace 0. dc R., dyslokarji jcdnostek, fortyfikacji i ko-

muuikacji.
, ,

Rcferat „Rosja" dose wysoko ocenial prace. Rcferatu „Wscliod ,
ktory

tylko w 1933 r. przckazal piccsct czterdziesci rdznego rodzaju informacji

tzw. materialdwek. Ryly to zardwno infonnacje powin.zanc z soba. tcmatycz-

nie, jak rdwnicz zbiory luznycli wiadoino.sci pocliodza.cyc!> z jednego zrodla.

Informacje te dotvezyty naste.piijacycli zagadiiicii:

1. 0. deR. i'dysiokacja 120 materialdwek 22%

2. Organizacja i wyszkolenie 10
-"- 2%

3. Uzbrojenio, wyposazenie, zaopatrzcnic 20
-"- 4^

4. Przemysl wojenny 92 -"- 17%

5. Widownia dzialaii 50 -"- ^7o

6. Sprawy polityczne 83 -"- 16^

7. Sprawy gospodarcze 165 -"- 30%

Rcferat r Rosja" occnial, iz wiadomosci te w dwudziestu osmiu pro-

cctitarh obejmowalv zagadnienia scislc zwia.zane z Armia. Czcrwona.. Okolo

dwadzicscia szesc procent danych dotyczylo posrednio zagadmen wojsko-

wycli, pozostatc: czterdziesci szesc procent bylo hizno zwia.zatic ze sprawami

wojskowymi lub ogdlnoparistwowymi.

Z analiz wvnikalo takze, iz „moiytorycziia wartosc. uzytkowa" mate-

riahi wywiadowczego z Rcferatu „W.schdcr jest „iiiordwna, przeciQtme —
nicwystarczajaca. W poszczegolnycli dziaW.li cecli.ijc ten material powierz-

cliowne i ogdlnikowc podejscic do wlasciwego tematii". W slad za tymi opi-

niami przedstawiano liczne przyklady ucliyhien w informacjach dostarcza-

nycli w 1933 r. przez ton refcrat, na przyklad wsidd rztcrech ..materialowek

o' uzbrojeniu przcwazalv dane bez wartosci; na pic|nascie informacji doty-

cz^fveh zagadiiicii rhemicznvch wi<;kszosc byla juz wczcsnicj znana; ntemal
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wszystkic osicm informacji o fortyfikacjarli bylo zbyt fragmentarycznych.

Oceniaj^c wiaclomosci z zakresu spraw ogcilnogospodarczycli i politycznych,

Refcrat „Rosja" okrcslil je jako „przcwaznie bez wartosci, reportaz, walko-

wanie prasy, subiektywne referaty".

Surowa byla rownicz opinia na tetnat wywiadn agonryjrtc-go, prowadzo-
ncgo przcz Refcrat „Wsdidd". Wiadonrnsci o<1 agrnlow byly rzcsto cenne
i znajdowaly potwierdzenie 7. innycb zrodel. Jednakzc 1c najronniejsze danc
podawano dose czesto w formic nicjasnoj lub ogolnikowej: „utopione w po-

wodzi informacji blabydi, nieprawdopodobnydi lub nawet klamliwych".

W zwiazku z tym szybkic i pewne odroznienie clemonfow cennych od
bezwartosciowych bylo bardzo trudrie lub czesto nicmozliwe, Oceniajac wia-

domosci pochodza.ee z obscrwacji, zwra.ca.no 11 wage- na niedostateczne przy-

gotowanie wojskowe niektorydi osob i zamioszczanie w mcldiinkacli siibiek-

tywiivch tresd.

b. Sytuacja wojskowa i polityczna Zwiazku Sowieckiego
w swietle opracowari Biura Studiow

Opracowania powstajace w Jliuize Ewidoncji i Si udidw odzwierriedlaly

z jednej strony sprawnosc i kompetencje personolu, a ?, drugiej stan roz-

poznania calego aparatu wywiadowczego i crekty wspotpracy ze sztabami
sojusznikow. Hlizsza analiza cfektow WKpoldzialania wywiadn z ewidencja.

i studiami polwierdza przedstawione wczranioj tendencje. W latach dwudzie-
stydi wywiad dostarczal przewaziiie danc rragmcntaryczne przedstawiajace
sytnacje, w poszczegoliiych garnizotiacli, informacjr o dyslokacji jednostek
Annii Czerwoncj oraz wst<jpnp wiadoniosd o galeziadi przcmysln zbrojenio-

wego.

W styczniti 1921 r. placowka wywiadowcza „0">/r w Moskwic- dostar-

rzyla dane dotyczaxe dysiokarji dwiidzir.stu sicdmiii jednostck Armii Czer-

woncj 11a Kaukazic. Kilka tygodni pdi'nicj przekazala ijiTormarje o formo-
waniu nowych dywizji picchoty. Nic potwir-rclzone darte swiadrzyly o two-

rzcniii w Tulc 251 pnlkti pirdioty wdiodzacego w sklad 81 Dywizji Pie-

choty. VV Slawiarisku na terenic Ukrainy fonnowano 251 Pulk Piechoty, na-

lezacy do 80 Dywizji Picchoty, natomiast. w Slawgorodzic na Syberii two-

rzono 36 pp, wchodzacy w sklad 12 Dywizji Pierhoty. Kierownik placowki

,,05/1", por. rcz. Kowalski twierdzil. ze zrodlem danycli jest „agencja pewna
i stala" 17

. Dane le nic zostaly zakwestionowane przcz Wydzial Ewidencji.

Do Biura Ewidencji i Studiow trafialy rownicz inrormacjc na temat
stosnnkow Kosji Sowierkicj z sasiadami. VV" hi tym 192 1

) r. szcf Oddzialu II,

pplk Bajer, domagal sie sprawdzenia wieiii danyrh o sprzedazy sprzQtu

wojskowego do Afganistann. YVyjasiiicnip t.rj sprawy bylo niezwykle istotne,

poniowaz ZSRS dzicki ndzielancj pomocy miiitarnej zvvickszal swe wplywy
w tym paiistwie. Wedlug danycli, jakiini <lysponowal Wydzial Ewidencyjny,
Afganistan otrzymal od wrzesnia 192-1 r. do lutego 1925 r. samototy nasum?
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sieelmiu i pot miliona rubli, sprz<;t artyloryjski i inzynicryjny wartosci piecm

i pol miliona, materialy chemiczne poltora miliona rubli oraz broii i srodki

tcchiiiczne na kwote trzech milionow dwustu pigddzicsicciu tysiexy rubli.

Informacjc te zostaly potwierdzone przcz placowki funkcjomijace na terenie

Zwiazku Sowicckiego. Uzyskano rownicz wiadomosc, z ktorej wynikalo, iz

28 HI 1925 r. attache wojskowy Afganistanu w Moskwie, Ali Akberg-Chan,

zwrocil sie do rzadu sowicckiego z prosba. o dalsze dostawy ekwipunku

wojskowego na ogolna, suine szesciu i pol miliona rubli.

W maju 1925 r. Oddzial IT analizowal produkcJQ przemyshi chemicznego

Rosji Sowieckiej. Zebrane materialy przedstawialy jego historic, produkeje

przed wojnaj w czasie I wojny swiatowej oraz w latach 1918-192'!. Pozwalalo

to wyriagna.c wniosek, iz wystepowaly powazne trudnosci w podnoszemu

wielkosYi produkeji zc wzgledu na brak personelu t.echnirznego, surowcow

i polfabrykatow. Wydzial Ewidcncyjuy domagat si? dnnych umozliwiajacych

dokladne okrcslcnie wiclkosci produkt ji tego pizemyshi na wypadek wojny

z Polska. 18
.

W tym okresie trwaly prace analityczne, majacc na cclu okresle-

nie budzetu wojskowego ZSRS, poniewaz dopiero w roku gospodarczym

1923/1924 zostal uje.ty w konkretnc formy. Bndzet 1922/1923 mial charak-

ter prowizoryczny i nie zostal oficjalnie zatwierdzony. Wedlug danycli jakirm

dysponowal\Vyd*zial Ewidencyjuy, planowane wydat.ki przedstawialy sie. na-

st<;pnja.co:

Wydatki na ecle zbrojeniowe w ZSRS w latacli 1922-1924

Rok Hlld/Ot

ogoliiopaiislwowv

w mln rubli

Bil<l?cl.

ohroiiiiy

%

1913

1922/1923

1923/1924

3250

1410

1B16

837,0

211,5

3(59,2

25,76

17,00

18,26

JSrdiHoi CA MSW, A I — 4/2.

Wielkosc wydatkow na oliron?. przypadajaw na. obywatela w latacb

1923/1924 wynosila dwa ruble i dziewiordzicsiat kopiejek. Z ogolncj sumy

Irzystu szescdziesiedu dzicwieciu i dwoch dziesia.tyrh miliona rubli Ludowy

Komisariat Wojny otraymal najwiecej — dwicscio czteidzie.sd osiem i dwie

dzJesia> miliona, Komisariat Marynarki trzydziesci milionow a Glowny M-

rzad Przemyshi Wojonnego d/.iewie/:dziesia.l jeden milionow rubli. VV budze-

cic nie uwzglcdniono wsssystkich wydatkow, na przyklad remontow koszar,

wyszkolcnia przed poborowydi, kolejnietwa wojskowego oraz iitrzymama stu

trzvdzicstu tysiccy zotnicrzy 0GPU u',

'

Wydzial' Ewidencji dose czesto domagal sig danydi majacych podsta-

wowe znaczenie przy zestawianin mateiialow o Annii Czcrwonej. W koncu
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pazdziernika 1925 r. szef Oddziah II, pplk Hajer, aktywizowal attaches woj-
skowych w Moskwie, Tokio i Angorzc-, a lakze kierownikow Ekspozytur nr 1

w Wilnie i nr 5 wc Lwowie oraz nr 6 w Brzcsciu na<i nugiem, aby podj^li

energiczne posziikiwania aktiialncgo c-tatn pntku piodioly. Wydzial bowiem
dysponowal przestarzalymi dokinnontami; otatom na stoj)ir pokojowej po-

chodzacym z piorwszego kwartalu 1924 r. orazetatom pntkn na stopie wojen-

nej z grudnia 192'! r.
2t> Placowki wywiadowczesygnalizowaly zmiany w orga-

nizacji poszczcgolnycli pulkow, na przyklad przezbrajanic kompanii picclioty

w cigzkic karabiny maszynowe, formowanie pulkowycli batrrii artvlcrii. Wy-
dzial Ewidcncji, zestawiajacy dane pochodza.ce z loznycli zrodol wskazywal
na luki w rozpoznaniu placowek wywiadowrzych i inrormacyjnych.

Analiza materialow dotyczacych staim nzbrojpnia RKKA wykazala po-
wazne luki i nicsristosri w informarjarh przokazywanyrli przrz placowki.
Wydzial wskazat na „bardzo szrziiplc i czcsriowo przcstarzalo elcmcnly".
Opinia ta byta nza.sadiiiona, ponicwaz dysponowal on jrdynie rofcratem Ka-
mimiiewa na toniat tizbrojema, wygloszonym w 1923 r., oraz szaainkowymi
danymi o wiol.kosci prodnkcji wojskowoj przy jr.dnoczosnvm hrakn informacji
o imporcie. Zcstawionc dano pnwazuie roznily si? od wirlkosci przekazanych
przoz wywiady paristw ballyckich. Powazniejsze rozlwvnosci tycli danych
ilnstriijc ponizsze zcstawicnic'21 :

Stan uzbrojeiiia Armii Czcrwonej na I X l!)2.
r
) r.

Wyszczeftoliiicnip Dane Wyilziahi Dane sztabdw

RwMnncji paristw baltyckich

fearabindw 1 lTfi 000 2 800 000

ckin 32 000 26 000

Ikin i rkm 25 "58 11 000

1,8 calowycli ha.li hie 2 097 l 362

1,5 calowycli bauble 30

3 calowych arm at polowycli G 172 i 226

6 calowycli hanbic 718 250

Zrdctto: CA MSW, Rof. „W", 282/191/1.

Wydzial Ewidencji stara! sjq intcrprclowac tak ist.otne roznice tym, ze

bye tnoze oddziaty wywiadowrze paiistw baltyckirli braly pod nwage. jedy-
nie iizbrojenie bedace w dobrym stanin, natoiniast polski wywiad nwzglcd-
nial caly sprz<;t bgdacy w dyspozyeji Armii Czerwonr-j. Kiorownik Rcferatu
„Rosja", zwracajac sic, do szefa Wydzialu Wvwiadowrzogo o aklnalne dane,
przypominal, iz nmay^ one ogromne znaczrnic przy okreslaniu liczby wiet-

kicli jednostck. jakie moglyby wystawir. Sowicty w wypadku wojny".

W drugiej polowie 1926 r. Wydzial Ewidency.jiiy przedstawit wyniki
studidw na temat szkol wojskowych w Zwiazku Sowirckim. Ujawniono dwa-
dziescia osiem szkol i ponad sto kwsow wojskowych. Zwrocono nwage. na ist-

nicnic trzynastn szkol narodowosciowycli , szkoly micjdzynarodowej i dwoch
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kursow lotniczych. Liczba szkol byla nicwspolmierna do oficjalnego stanu

liczebnc-go Armii Czerwonej, ktory w koticu 192'! r. wynosil piccsct szesc-

dziesiiit dwa tystace zolnierzy32 . Podawany przez rzad sowiccki stati armii

byl powaznie zanizony i mogl dotyczyc jcdynie. kadry zawodowej. Znaczny

rozwoj szkolnictwa wojskowcgo swiadczyl wed lug Wydzialu Ewidencyjncgo

o tym, zc „Sowicty przygotowuja. planowo potezne kadry dowodcow nie tylko

dla wlasnej armii, lecz i d)a komunistyczncj armii micdzynarodowej, a szcze-

golnie paristw bezposrcdnio graniczacych z ZSRS (paiistw baltyckich i Pol-

ski) oraz narodowosci azjatyckich". Z rozpoznania Oddziafu II wynikalo

rowniez, ze szkolnictwo znajdujc s\q w centrum zaintrresowania sowieckich

sfcr wojskowycli i rzadowycli. Podkrcslano jcdnak niski poztom kandydatow

i nauczania23 .

WiHolc-tnia dzialalnosc Pcfcratu „Wsch6d" i doskonalciiie pracy Wy-

dzialu Ewidcncji i Studiow przyniosly widocztic efekl v na porzalku lat Irzy-

dzicslycli. Swiarlczylao tym tresc wieiu opracowaii i komunikalow informa-

cyjnycli. Obszornc oprarowanic dotyczacc Sit ZbrojnyHi ZSRS. skierowanc

w maju 1931 r. przcz szcfa Oddziahi It, ptk. Pelczyriskiego, do Generalnego

Inspektora Sil Zbrojnyrli, hispektordw armii. szefa Szlalm Clownego, II wi-

cetnhristra spraw wojskowycli oraz podlcglycli ini sluzb i instytnrji, zawieralo

wartosciowe informacje. Byly wsrdd nidi ta.kie da tie. jak: ogdlnc zestawie-

nie widkicli jr-dnostck, pordwnawczc- zestawicnie okrogdw wojskowycli pod

wzglcdem liczby wielkich jcdnostck, a takze szezegolowe danc o wielkich

jc-dnostkach w poszczcgolnycli okregadi. Materia) ton uwzglcdtiia.l rdwniez

danc o Sybcryjskitn Okregu Wojskowym i Armii Dalrkowsrliodnicj.

Z ogdlnego zestawienia Wielkicli .Icdnostc-k wynikalo. iz w sklad Armii

Czerwonej wchodzily miedzy innymi tiaslQiiiija.ee sily-
4

:

18 korpusow picctioty,

4 korpusy kawalerii,

71 dywizji piechoty, w sklad ktoryrli wcliodzilo 2IG pulkow piechoty,

12 dywizji kawalerii {58 pulkow) oraz !) samodziehiych brygad (82 pulki).

Rdwnoczcsnie z takimi opracowaninmi byly sporzadzane komnnikaty

informacyjne, ktdre zawieraly aktiialne danc- dotyczacc- sytuacji wcwne.trz-

nej i zewinjtrziiej, polozenia gospodarczego i stanu komunikacji. Najwiecej

miejsca zajmowala sytnacja wojska. W komunikatach tydi przedstawiano

danc dotyczacc zmian organizacyjnych w Armii Czerwonc-j. O. de R. wicl-

kich jednostck, informacje o nowej broni, sprzede inzynioryjtio-saperskim,

lolnictwie, artylerii, wyszkoleniu itp.
!r>

Pewien poglad o wartosci danycli zawartych w kominiikatacli informa-

cyjnycli mozc dac jedna z informacji dolyczaca wydoliycia wcgla w Zaglebiu

Donicrkim w 1931 r. Wydzial Ewidcncji i Stndiow zestawi) ilosc wydobytego

wqgla w poszczcgolnycli miesiacach, wskazujac na fakl system atycznego nie-

wykonywania plami. Stwierdzono, iz srcdtiie wydobycic w pierwszej polowie

1931 r. wynioslo dziewiQtnascie miliotiow trzynascic lysiccy siedomsct czter-

nascie ton, co stanowilo szesc<lziesiat trzy i osiem dzirsiatycli proccnt planu.
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W innych zaglgbiadi wgglowych sytuarja byla podobna. Na tcrcnie Pdlnoc-

nego Kaukazu srodnie wyclobycic nic przokrarzalo sirdomdzicsicdu procent

plan ii. Jedynic Zagl^bic Kuznieckie na Syberii (Kuzbas), pomimo „chro-

nirzncgo niowykonywania planu zdolato powickszyc wydobydp o jedenascie

procrnt. Wydzial lDwidcncji i Studiow podkrcslal, ze oficjatno dane sowicc-

kic byly przewaznie zawyzonc. Obserwowano duze tnidnosci w wykonaniu

plandw w przomysle liutniczytn i maxzynovvym, natoniiast duze ozywienie

panowalo w przemysle zbrojcniowym. Sprzyjala tcmn prara na trzy zmiany

i rozbndowa wirlu zakladdw prodiikcyjnydi. Zwrdcono uwagg nazwigkszcnic

produkrji rkm Diegtaricwa oraz armat 7(5,2 mm wz. 1927, wprowadonycli

na iizbrojenie Armii Czmvonej. Jediioczesiiic Wydzial Ewidencji i Studiow

zwracat uwage, ze „Sowioty sprzedaja Persom samoloty, rkm, sprz^t artyle-

ryjski oraz amunirjg. Sa r6wni<v. wiadomosd, ze Turr ja kupitjc w Sowietach

d/.iala artylcrii nadbizeziiej''-
6

.

Obserwowano takze dynamically rozwoj produkrji dfjgnikdw i samoclio-

dow. Zaklady w Lcningradzie i Stalingrndzie produkowaty w pierwszej po-

lowic 1931 r. okolo tysiaea piediiset dagnikdw mirsigrznio. Nasilal sig takze

import dagnikdw, gldwnic ze Standw Zjednoczonydi. Na wiosnc 1931 r.

tylko do portdw Morza Czarncgo dosl.arrzono idi okolo trzydziestu ty-

siery. Dynamicznie rozwijala sic. prodnkcja samodioddw; wedhig danych na

1 I 1930 r. w ZSRS znajdowalo sit; ich pound Uzydziesd trzy tysia.ce, nato-

niiast 1 VII 1931 r. lirzba samodioddw wzrosla do ponad czterdziestu jeden

tysiecy. Plany na 1932 r. przc-widywaly wyprodukowanie stu jodenastu ty-

siecy samodioddw, natoniiast plan picrtolclni zakladal rorziiR. prodtikcje. —
od 1933 r. — na poziomic dwustu tysiecy. Wiclc innycli danycli z rdznych

dzicdzin zycia gospodarczego i spolecznego wskazywalo na systcmatyczny

wzrost potencjahi wojskowego wscliodniogo sasiada.

10 XII 193-1 r. szcf Oddzialn II, plk dypl. .Icrzy Englisch, przed-

stawil Ocenq porownuwczn moiliwasci wojcnncj ZSItS i Nkmiecr 1
, ktora

byla uwieiiczeniem wicloletiiioj dzialalnosci pracy wywiadu i ewidrncji. Zc

wzgledu na znaczenic opinii zawartycli w tym dokumencic poswicdmy mn
wicccj micjsca. SzefOddzialu II podkrcslil. zc gldwtiyin cdem polilycznym,

jaki stawiasobie Zwiazck Sowiccki, jest stworzcnie parist.wa socjalistycznego.

Osiagniocic logo coin bcdzic mozliwc po pictnastu-dwndzicstii tatacli. Swiad-

czyly o tym wyniki osiaganc przcz sowiocka gospodarke w kolojnych pla-

nach pigciotctnicli. Orrniajqcaktiialiio niozliwosci Z.SIJ.S ,,z piuiktii widzenia

wojny",stwiprdzil, zo byly one znacznie wicksze niz Hosji carskicj, jednak nie

zapcwnialy wst'liodnipmii s;|siado\vi samowystarczalnosci i pokrycia wszyst-

k icli potrzcb inatoiiatowych armii i kraju. Jako nickoizysliio zjawiska wy-

mionil: oslabicnie nastrojdw lndnosci spowndowanc 1 rudnosciami w rcalizacji

ostatniogo planu |)ic<iolotnicgo, nicdostatcczn^spiawiiosc kolci, niepctnc po-

krycic zapotrzrbowania na zolazo, stal. inolalc polszladictnc. a takze naftq.

Pulkownik Piigtiscli slwiordzil, na podstawio poglebionoj analizy tyrh czyn-

nikdw, ze „Z.SItS do wojny nic jpst joszrzc pizygotowany. \V srnsie ogolnym

wojna nic lczy w jogo iiitcrcsie". Wniosrk taki nzasiidniala rdwnicz ocena
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mozliwosci wojska. Artnia Czerwona na stopie pokojowej miala duia, war-

tosc. Mobilizacja okolo piQcdziesieciu dywizji piechoty oraz szesciu dywizji

kawalerii nie pow'mna nasuwac powazniejszych trudnosci. Jednakze w czasie

dzialari wojennych armia mogla bye narazona na nicdostateczne pokrycie jej

zapotrzebowania materialowego.

Szcf Oddzialu II porownat nastcpnie potencjal wojskowy ZSRS z ta-

kowym III Rzeszy, stwierdzajac, ze obydwa paristwa znajduja, si? w trakcie

przebudowy i wojna jest dla nich aktualtiie niepozadana. Plany rosyjskie

nakreslone byly znacznie szerzej, a realizacja ich oblkzona byla na dhiz-

szy czas. Plany niemieckic, bardziej konkretne i ograntczone, obliczone byly

na znacznie krotszy okres. Piilkownik Englisch zwrocil ponadto uwagc. na

fakt, ze Niemcy sa. paristwem jednolitym pod wzglcdem narodowosciowym,

a unifikacja poszczegolnycli krajow niemirckich stala sie faktem dokonanym.

Ewentualny wybuch wojuy powinicn poglebic ten proces.

W przypadkn Rosji, bgclacej zlepkiem roznych narodowosci, sytuacja

przcdstawiala sie. odmiennie. Wojna powinna podsycic tendencje odsrodkowe

roznych narodow, zwiaszcza uposledzonycli gospodarczo (Kaukaz, Ukraina).

Porownuja.c sytnacjc; polityczna, obu paristw, szcf Oddzialu II doszedl do

wniosku, ze partia rza.dza.ca w Niemczecli jest otwarta dla wszystkich Nie-

mcow. NSDAP dazy do tego, by utozsamiai: narod. Wi9ksz0.sc spoleczeristwa

niemieckiego stanowili wdwezas czlonkowie tej partii liib jej zwotennicy.

Sytuacja w ZSRS jest odmienna, gdyz „dyktatura rosyjska jest dyk-

tatura, niclirznej partii. Partia jest zamknicU — dostep do niej mozliwy

jest tylko wybranym". Za najistotnicjsza rozuic? uzual odmienna, sytuacja

w przygotowaniach do wojny. Polegala 011a 11a tym, ze „Rosja, majac dosta-

teczni'c rozbudowana, silc. zb'rojna. i przygotowana. mobilizacjc; wielkiej armii,

nie dyspoiinje dostatecznie silnym przemyslom; Niemcy natomiast, maja.c

nadmiornie rozbudowany przemysl, zdolny pokryc zapolrzebowanie wielkiej

armii, nie zakonczyly dotad procesu oclbndowy sil zbrojnycli. W konsekwen-

cji szcf Oddzialu II doszedl do wniosku, ze moment gotowosci wojennej

w Niemczecli nastanie z chwila. zakoiiczenia odbudowy sit zbrojnycli, co po-

wiuno si? dokonac najpozniej w ciagu najblizszych szesciu — osmiu lat. Dla

Rosji zai moment ten mial zalezec od doprowadzenia planow rozbudowy

gospodarczej do graiiic samowystarczalnosci, co powinno nastapic za okolo

pigtnascie — dwadziescia lat. Pulkownik Englisch wymienil jeszcze jeden

aspekt. Wedlug nicgo cele polityczne Niemiec lezaly poza granicami pari-

stwa, a cele ZSRS przez dluzszy czas beda, zlokalizowanc na polityce wewne;-

trznej. Ostateczny wniosek szefa Oddzialu II byl nastQpiijacy: „Z punktu

widzenia ogolnego przygotowania do wojny predzej beda. gotowe Niemcy.

Slac sie. to mozc juz w terminie okolo osmiu lat"-b .

Oceny przedstawione przez szefa Oddzialu II okazaly sic. poznicj pro-

rocze. Jednakze wywiad mial w koiicu 193 I r., gdy powstala ta ocena, nie-

wielki wplyw na kierunek przygotowaii obroiinych Polski. Utworzona wiosna.

1931 r., na polecenie Pilsudskiego, specjalna komorka studyjna w General-

nym Inspektoracie Sil Zbrojnych o kryptonimie „Laboratorium" (!) praco-
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wala bez wiodzy szcfa Sztabu Gtdwnogo i II Oddzialn. Pilsudski, omawiaja,c
zakres jej dziatania, stwicrdzit, ze gldwnym jej zadaniem powinno bye ba-
danie sytuacji wewn^trznej w Nicmczcch i Zwiazkn Sowicckim. Sytuacja ta
miala bye, jego zdaniem, „najwaznipjszym wskaznikirm przy badaniu agre-
sywnych inozliwosci" obu paiistw. Juz w tym okrosie Oddzial II wskazywal
na wzrastaja.ee zagrozenie z Zacliodn, dlatcgo podczas picrwszej konferen-
cji, jaka odbyla si? z udzialcm ministra spraw zagranirznych, Jdzefa Hecka,
wiceministra Jana Szembcka, oraz inspektordw armii, Pilsudski polecil przy-
st^pic do badania narastaja.cych mozliwosri zaatakowania Polski „nie tylko"
przez ZSRS, ale „takze" przez Nicmcy. Pod wplywem naplywajacych in-

formacji, oraz doraznie przeprowadzoiioj oporacji wywiadowczej na terenie
Rzeszy, Pilsudski dostrzegl potrzebc. weryfrkacji opi'nii MSZ i II Oddzialu.
W koricn listopada 19."M r., podczas obrad komorki ..Lahoratorhim", stwier-
dzono: „aczkolwiok Rosja jest nadal silniejsza i toorrtycznie niebezpiecz-
nicjsza, Niemcy w praktyce prcdzej licda nirbezpierznc i 1o w ciagii 5 do
10 tat" 29

. Nalozy podkreslic, zc po sinierci Pilsudskiego prarr Icj komorki
zostaly ograiiirzone, a na jesioni l!).'{.

r
) r, nn polerenie marszalka Edwarda

Rydza-Smiglcgo zaniecliane.

Jedna. z inozliwosci weryfikacji si ami rozpoznania sil ZSRS i Niemiec
byly cwiczenia przeprowadzonc z niysla o ohronic przed agresja, zwtaszcza
zp strony wscliodnicgo sa.siada. Wdwrzas rowniez tiir domiiano znaczenia
informacji dostarczanych przoz II Oddzial. YVrdhig gen. Stanislawa Kopari-
skiego, szefa Oddziaht HI Oporacyjnrgo, Oddzial II dost.arrzal .,dosc oblite
i scisle materialy wywiadowczr zardwno o skladzic. jak i wyposazenin Armii
Czerwonej". VV cwiczoniacli, jakic odliyly sir w l!).'if) r.. iijawttilo sic. zagro-
zonie, jakie moglo przyniesc udorzenie rosyjskicli sil pancorno-motorowych
(motomiechkorpits). Jednakze, jak wspomina gen. Kopaiiski, „nicbe7.pieczeii-
stwo groza.ee nam ze strony wiolkicli jednostck luh zwiazkdw pancernycli
nicprzyjaciela albo bylo niedoceiiiaiio. alho, poznawszy je, nnikano wycia,-
gania nalezylych wnioskow, by nie obnissnr nastroju wojska przoz podanie
dowodcom caloj powagi polozonia" 30

.

c. Prace Biura Studiow w latacb poprzedzajacych wybuch
wojny

W ostatnicli latacli przed wybuclieni wojny mozliwosri wywiadn gle-
bokiogo w Rosji ulegly dalszcmu zmnicjszentii. Konreprja tnonfowania sia-
tck wywiadowczych, opicrajac si? na przcdstawicielstwach dyplomatycznych
i konsiilarnych, traktowana jako tymczasowc rozwiazanie, przetrwala do
koiica. Organa sowieckiego kontrwywiadu prowadzily TiieHstannq. inwigila-
cje. aidzoziemcdw, a zwlaszcza dyjilomatow. W tr-j sytnacji jpdyna, mozli-
woscijv bylo wysylantc oficordw wywiadn doskorialp ztiaj^ryrli j?zyk rosy-
jski, zycie wewngtrzno oraz najdrobnicjszc szczegdly organizaryjne wojska
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i przemyslu zbrojeniowego. Mogli oni 11a podstawie. zaobserwowanych szcze-

gotdw wyciitgac wnioski i tiogolniac zdobyte informacjc-. Jak siusznie pisal

pptk clypl. Udwik Sadowski: „Tam, gdzie oficorowic- wywiadowczy byli ewi-

dcncvjnie przygotowani efoktv pracy — or.r-niane natiiralnic na miare moz-

liwosci rosyjskich — by!y dobrc i iizytcczne". Wiarygodne matenaly prze-

kazywal mjr dypl. Ralat Protassowicki, kienijacy placowka. wywiadowczy

w Mirisku. Wyiiiki jego obscrwacji iimozliwialy oceng sil uzytych do demon-

strarji sowiw'kioj na jcsieni 1938 r. .lego spostrzozema potwierdzily danc

przcslane przez dlugolctniego pracownika Samodziclnego Rcfcratu „Ro-

sja" plk. dypl. Czeslawa Pawlowicza. kionijaccgo placowka wywiadowcza.

w Ilarbinie31 .

Pomimo nicdoskonalosci polskiego wywiadu w ZSRS nie mozna w pehu

zgodzic sic z opinio ptk. Sadowskicgo. klory. (analiznjac bezposredmo po

wojnir dzialalnosc. Oddziat.. II) pisal: „wywiad glcboki na Rosjc w pojecni

iuronnacyjno-wvwiadowczym w ogolc w ostatiiich latacli nic islnial ' -. / od-

iialczionycli dokumcnlow wyiiika, zc place Samodziolncgo Rcleratu „Ro-

sja", podobnic jak calcgo aparatu wywiadowczego w lat.acb poprzedzaja.-

cycli wojne, bvly coraz bardziej intcnsywitc. Swiadczyla o tym tresc infor-

macii przekazywanycli przcz placowki wywiadowcar- i organy wspoipraciijace

z H Oddzialei'n. W opracowaniach Wydzialu Ewiclcnc.ji i Studiow prezento-

waiio aktualne informacje, porowniijac jc z danymi z kilkii ostatnicti lat,

co umozliwialo wykazywanie tcndciicji i dynamiki przedstawiaiiych proble-

mow VVydzial coraz czesciej wvpowiadat sie. krytyczmc o iiadsylanych ma-

tcrialnrh, przedstawia.jac argiimciily, More- swiadczyly o dobrcj znajomosci

poszczcgolnvch zagadnieii.

29 I 193S t. placowka wywiadowcza ..Lrcoint.e" w Paryzu otrzymata

krytyczna. ocrnc matcrialow dostaiczanyrli pot rokn wrzcsjiioj przez agen-

t.ire Pidgrzvma", placowki Releratu' „\Vscli6d" rdwnir-z fmikcjOmijacej we

Francji. Matcrialy tc dotyczvly przogladu rozwojn prapmyshi chemicznego

w ZSRS, aktualnej sytiiacji w nicktorych galcziad. i-plany dalszego rozwojv

w ramach trzpciej pic-ciolatki. Rlizsza analiza daiiycli w post.aci licznycli ta-

bc-1 i wykresow doprowadzila do wniosku, zc podiodzi z facbowcj hteratury

sowiwkiej. Slwicrdzono, zc agrntiira ,.Pidgrzynia' przckazala. kolejny ma-

terial zaczerpnicty z oficjalnvcli zrodcl. Nawct mvagi krytyczno o przcmysle

clirniirznym wsrhodnicgp sa,siada byly lagodniejszr niz spotykane w prasie

nkazujacej sic; w Zwinzk,i Sowiockim. Wydzial Ewidrnrji i St mliow wymienit

trzvtiascic pozveji liloratury sowicckic.j i niernipckto.j. i>a podstawir ktorych

zoslalv opublikowanc tc informacje. W wyniku tcj nnalizy material zostal

zdyskwalifikowany, a Rofcrat ^Wscliort" otrzyma! kolrjny sygnat o mcwiel-

kirj wartosci wspolprarownikow ..Piclgrzyina.
J

.

Powyzszy przyklad nie bvl odsobniony. biczne iicgatywno occny mel-

dimkow wywiaclowczvcli pojawiaiy si<; rowiiioz w korcspondencji z innyrm

placowkami wywiadowczymi. Roforat ..Hosja", konr.o„l,ija.c inforraacjc z da-

nymi pocl.odzar.ymi z r6znycb zrodcl. konsekwciiLnic njawmal blcdy, opa-

triijnr meldimki Rcreratu „Wscli6d" krytycziiymi komcntarzami. Jedcn z ta-
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kich meldunkow na temat znarzenia wojskowego Komsomolska byl uzupcl-
niony szczego!ow«v mapa sporza,dzona przez informatora. 0])inia Wydzialu
Studiow byla naslepnja.ca: „Na szkicu linia Cliabarowsk (Si. Woloczajew-
ska <18 km na zadiod od Chabarowska) — K'omsomolsk birgnio na prawym
brzegii Amiini. podczas gtty w rzeczywistosci po lewym. Zrodto widocznic
nie zna zupelnie sylnacji, o ktdroj piszc i nie jest dose siimicnne, aby spraw-
dzic swe wiadomosri"3'1

.

Takie orrny byly w pelni nza.sadnioiie. .lednakze Referat „Rosja" nie

mogl wiedziec, kto jest aiilorom inlbrmarji, natomiast Rderat „Wschod"
nadal dose czesto korzysta! 7. poniocy osdb zatrnd nioiiycli w przemysle so-

wierkim, ktorc wracajae przcjozdzaly przez Polske. i przekazywaly danc o roz-
nej wartosci. Nalezy podkreslic, iz wide wiadomosri zdobywanycli ta, droga,
byto rennych. Do Samodziolnego Rrfrratu ..Rosja" trafialy m.in. scisle dane
trdmiczne dotyrza.ee produkrji samolotow, broni. amimirjr i dokladne in-

formaeje o poszczegnlnydi zakladach z iiwzglcdnieniem wielkosYi prodiikcji,
lie/by zatnidnianych robotnikow, slosowanydi tecbnologiacli i snrowrach.

Jedno zo zrodd inlbrmacji, „NC-\T, przekazalo II VII 1937 r. danc do-
tyrzace prodiikcji inin morskiclt oraz okrclmv r lodzi podwodnycli. Mcldiinek
ten, pomimo kilkit riiesdslosci, otrzymal wysokij orenc Wyd/ialu l^widen-
cji i Studiow. Niewidkie rozbieznosd dolyrzyly bndowy dworh panccrnikow
w Leningiadzie. Agent it io polwierdzif wpniwdzic iiifbrmarji o budowie kra.-

zownikow uzbrojonycli w dziala kalibru 180 mm, air przekazal wia.rlomo.se
o rozpoczedn bndowy lolniskowcow o czym Hoferal. ..Rosja" wrzcsniej nie
wiedzial. Preryzyjnie zostala przcdslawiona bndowa okrelow podwodnycli
„Siiclomiecir i ,.Maiti" w sl.oczniach Orrlzonikidze. Widu danyrii referat nie
byl w stanie sprawdzic wobec biakn infornincji z innydi zrodd.

Pomimo lirznydi Ink w rozpoznaiiin opracowania powslaja.ee w VVy-
dziale Ewidenrji i Slndiciw w ostatnidi lai.nVh pi-zed wybnclieni wojny za-
wieraly bogal.y material mfbiniacyjny. Swiadczyiy o lym oprarowania doty-
czaee broni patirernej Zwiazkn Sowicckicgo. \V opracowaiiin podiodza.cym
z VII 1937 r. przedstawiono organ izacjc, 0. de U., dyslnkaeje i charakte-
rystykq sprzejn. .Irden z wnioskow by) nastcpujacy: „Na podstawie posia-
danyrh wiadomosci mozomy wnioskowar. ze brori j>ancerna RKKA posiada
sprz<;l na ogcii konslrtikryjnir nownczesny i dobry. I'rzewaznic wszystkie
typy wzorowane.sa. na sprz<;cie zagranirznym (angirlski „Vir.kcrs" i amery-
kaiiski

, 1Chrisfie''). Ogriina. liczba. dziowier tysii;cy pierset czolgow i samo-
rliodtiw panrernycli wskaznje na ])olezny ilosciowy rozwrij broni panccrncj
w arniii sowie<kioj'* :ir

', W oprarowa-nin tyin znalazly sie szczegolowe zesta-
wiettia przedsl.awraja.cr dane lirzbowc sprzetn pancernego na tercnie euro-
[lejskiej i azjatyckii'j czesci Rosji Souieckioj. Wyinir-iiiono czolgi T 27, T 28,
T 3.

r
) i T37, samochody panccrne oraz Ickkic i ciQzkif pociagi pancerne. Uroii

panrerna zostala nkazana w rozbicin na poszczegolne okregi wojskowe.
Nalezy podkreslic, iz Rcferat „Rosja" z duza,osfroznosria. ocenial poten-

cjal sil pancornvcli Rosji. W tnj satnej analizie, pochodzacej z VII 1937 r.,

wskazano na wide brakow i niedoriagniQC rznl njucvcli na gotowosc bojowa.
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tych sil. Wymieniono m.in.: niska. wytrzymalosc materiatow, nicdostateczna.

wytrzymatosc pancerza, stwierdzono podczas walk w Hiszpann, slabe wy-

szkolenie kierowcow, a takze mala sprawnosc jednostck pancernych z po-

wodu „stosunkowo niskiego poziomu iiiteligcncji dowodcow czotgow i ohce-

row sztabowycir' 36
.

Na tej podstawie Rcferat „Rosja" sformntowal wniosek, ze czesc sprzptu

pancernego miala w tym okrcsie zmniejszonft przydatnosc do nzycia w wake,

co rzutowalo na stan gotowosci bojowcj wojsk pancernych Zwiazku Sowiec-

'eS

Z analizy zmian, jakie zaszly w artylerii ZSRS w latacli 1937-1939, wy-

nikalo, iz dokonano reorganizacji baterii, przcksztalcajac jc z trzech w czte-

rod/.ialowe, oraz dodano do pulkdw artylerii dywizyjnej czwartc dywizjony

artvlerii ciezkirj. Ujawniono rowniez wprowadzenic nowego typii arrnat ka-

librn 76,2 mm o bardzo dhigiej luiic (okolo szescdzie.sicdu picrm kalibrow)

doslosowanrj do strzdania naziemnego i przcciwlotnirzego.

Z opinii specjalisldw innvdi pai'istw wynikalo, ze przydatnosc lego

dziala ze wzglcdu na duzy rozrznt, byla niewielka. .[ednakzc blizszych da-

nych ledmicznydi i balistycznych Oddziat II nie zdotal tizyskac.

Szczegotowoprzedstawionozmiany w organizacji nawypadck „W wiel-

kich jednostck broni pancerncj oraz diarakterystyki sprzetu. Wiekszosc ty-

pow rzolgow nkazano na fotografiadi.

Samodzielny Rcferat „Rosja" dysponowat rowniez aktnalnymi danymi

dotvezacymi zmian w organizacji wojenucj wielkicli jednostck lot.uczycli,

mimo ze zawieraly one pewne Juki, llrak bylo wieln informacj, na temat

skladu korpusdw iolniczych. Nie zdolal ustalic, czy w ramacli korpusu ist-

niala jednostka desantowa. Rrak bylo takze danych o organizacji brygady

desantowej. Wprawdzie w jednym wypadku stwierdzono sklad takiej bry-

gady, jednak nie mozna bylo okreslic zadari i roli poszczcgolnych podod-

dzialow. Referat „Rosja" dysponowat rowniez bardzo dokladnytm danynn

iwiadrzvymi ^rowno o dobrcj pracy wywiadu, jak i personehi Wydz.atu

Ewidencji i Studiow. Rozpoznano dokladnie poszrzegolnc strely tortynka-

cyjne w zachodnich repnblikad. Zwiazku Sowieckicgo. Opis urnocn.en uzu-

peh.ialv mapy i oleaty z nanicsionymi obiektami. Z op.su Wotyndmg strefy

ufortyftkowfinej, przedstawionego w lipcu 1938 r., wynikalo KC Oddzial II

zdolal zlokalizowac sto piealziesiat szesc schronow. .lednakze wiele frag-

ment a rvcznych danych swiadczyto o istnienin innycli obicktow polozonych

na gtebokich tylach tej strefy. Referat „Rosja" zwrocil nwage na intensywna.

rozbndowe fortvdkacji w rejonie miejsrowosd: Zwialid, Rranowka, Lubar

Z mformacji wynikalo, iz Rosjanie budowali trzy linie sclironow odlcgle od

siebie o tysiac i trzy tysia.ee metrow37
.

Slabiej rozpoznano fortyfikacje w si refie „Podolskiej \ Wedhig danych ze

stycznia 1939 r- dysponowano informacjn o istnieniu dwustu s.edemdziesie.-

cii. schronow. Zlokalizowano jednak tylko dwadziescia szesc. W opracowamu

nryewazaiy przvpnszczenia i znaczne braki danych. Stwierdzono, ze „wia-

domosci dotycz^ce bojowego przeznaczema schronow sa zupeln.e medosta-
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teczne. Ogdlnie dalo si? stwierdzic, iz wicksza liczba schronow przeznaczona
jest dla ckm". Tylko w kilku wypadkach dysponowano blizszymi informa-
cjami. Jeden ze schronow by! przeznaczony na dwie haithicc kalibru 152 mm
i ckm, zainstalowane w 1033 r. po tikoikzcnru bitdowy, Znane bylo rozmie-
szczenie otwordw strzclniczych, stan zalogi, niektore (lane konstrnkcyjnc36 .

Zagadnieniem, ktore wzbudzato duze zainteresowanie Oddzialn II, byl

proces Tuchaczewskiego i czystka na wszystkich szczeblach Armii Czerwo-
ncj. Stwierdzono, ze represjc objely caly aparat partyjny i administracyjno-
-gospodarczy. Byty one przeprowadzane „hezwg]cdnie, Tierwowo i cha-otycz-

nie". Rardzo ostre represje zastosowano wobec ofieerow lotnictwa. W wyniku
czystki dokonanej w 1938 r. zmieniono na stanowiskach okolo dziewiccdzie-

siQciu procent wyzszych dowcidcow oraz ponad polow? ofieerow sredniego
szczcbla dowodczego. Szrzcgdlnie licznc aresztowania odnotowano w gar-

iiizonach: K'ijowskirn, Charkowskim i Mirgorodzkim. 7, nie potwierdzonych
inlbrmarji Rcfcratu „Wsrli6d" wynikalo m.in., ze na jesicni 1037 r. wszy-
scy oficerowic z pnlkn stacjomija.ccgo w Mirgorodzic zostali aresztowani.
W picrwszej polowie 1038 r. stwierdzono fatg aiesztowai'i w Bialoruskim
Okregu Wojskowym, natomia.st blizsza analiza sytuaeji w dziewiecdziesieciu

osmiu dywizjach pieclioty wskazywala na na.stepnja.ee zmiany: w czterdziestn
siedmiu dywizjach zmicnil sic jeden dowodca, w picciti dywizjacli dokonano
zmiany dwdcli, w trzynastn lire stwierdzono zmian. Drak byto informacji o
sytuaeji w pozostalych trzydzirstu trzech dywizjach. Material ten uznpelnily
liczne tabele i wykresy oraz zestawienia osob arcsztowattyr li i rozstrzelanych.

Z jednej z tabel wynikalo, iz z liczby picrdziesiecin piecm zweryfikowa-
nych w 1935 r. dowodcow korpusu (komkorow) po rzystce 1937/1938 po-
zostalo w stnzbie zaledwie dwunastn, natoiniast w Radzie Wojennej przy
I^iidowym Komisariacie Obrony ZSR.S z liczby osiemdztesieciu pieciu czlon-
kow pozostalo szesna.scie osdb. Z wykresn przedst.awiaja.cego szczegolowe
dane wynikalo, ze jedna osoba zmarla. osiem rozstrzelano. a szesc oficjal-

nie uznano za „wrogow iudu" (prawdopodnbnie rozstrzclano), piecdziesiaX
dwie osoby znajdowaly sie. w ..nielasce" Inb los ich by! nieznany, aszesnascie
pozostalo w sltizbie.

Dysponujac niemal pelnym materialcm infonnacyjnym na ten temat,
Samodzielny Referat „Rosja" mdg] przedstawic w miare dokladna. opinie.

o skul kacli, jakic czystki te wywarty w wojskn. Podkreslono, iz „powstata
koniecznosc obsadzenia oproznionycli stanowisk przez ofirerdw mlodszych,
czesto o slabszych kwalifikacjarli za.wodowyrli niz ich poprzednicy. Obserwo-
wano niezwykle szybkic awanse, czesto potaczone z ..przcskakiwatiiem stopni
posrednich oraz przetioszeniem ofieerow polity cznycli na stanowiska liniowe
i odwrotnie". Jedynym kryterinm przy lego rodzaju wyroznieniach dowod-
cow byla Jojalno.se wobee aktnalnego knrsn polityki stalinowskiej i ener-
gia w tQpieniu trockistowsko-bnchaiitiowskich »szko(lnik6w« w Ionic armii".
Jako przyklad podano karierc, jaka zrobi! kombrig .Jewsiejew, ktory po sze-

sciu lalach siuzby w wojsku doszedi do slopnia getterala. i w wieku dwu-
dziestn sicdmin lat dowodzil jedna; z wiclkicli jednostek Armii Czerwonej.
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W opinii Wydzialu Studiow tcgo rodzaju ziniany personalne obnizyly

sprawnosc dowocteenia oraz wywarly ujemiiy wplyw zarowno na wyszkolenie,

jak i zaopatrzcnie oraz dyscyplin? oddzialciw. SytuacJQ t<; pogarszaly jeszcze

zmiany na najwyzszym szczeblu, spowodowane samobrijstwem I zast^pcy

komisarza lndowego obrony — Jaiia Gamarnika, rozstrzelaninm marszaika

Michaila Tudiaczewskicgo i siedmiii wybitnych gcnwalow, w tym dowodcy

okn;gii bialoruskicgo, Jeronima Uborcwicza i okn;gii kijowskiego, Iony Ja-

kira oraz zast<;pcy lemngradzkiego okrQgu, Witalija Primakowa.

Stan Sil Zbrojnych ZSRS w latach 19.15 1937

L.p. Wyszcaegd] nicn ie Stan na 1 XII 193T Przybylo orf 1935 r.

1. Korpiisdw piochoty 2G 2

2. Dywixji pinclioty 96 m
3. Korpiisdw kawalerii T 3

1. Dywizji kawalerii 32 in

5. Brygad czolgdw 3C 18

6. Korpiisdw lotniczych 1 4

7. Brygad lotiiiczych 15 6

Razom 2)6 53

ZrdtHo: Sily Zbrojnr. ZSRR

Stwierdzono lowniez wzrost ogoliicgo fitami Armii CVrwoncj, ktory

osiagnaj poltora. miliona zolnierzy. W 19:J-
r
> r. byto icli okolo miliona. Odnoto-

wano takze przcformowanie wir^kszosci dywizji tcrytorialnycli w regularne.

Innym zjawiskiem byl wzrost liczby jednostek Armii Czcrwonej w trzech

oknjgach zachoduich (lcnmgradzkim, bialoniskim i kijowskim). Sytiiacfe t^

przcdstawia ponizsza tabcla:

Sily RKKA w zacbodnicli okr^gach wojskowyrli ZSRS

L|>. Wyszczegdln ionic Stan na 1 XII 1337 1935 r.

1. Korpiisdw piochoty II 10

2. Dywizji piochoty 37 30

3. Korpiisdw kawalerii r> 3

1. Dywizji kawalerii IS 10

5. Korpiisdw Intniczych 3 -

e. Brygad totn icisych 21 18

7. Korpiisdw zmechanizowaiiych 2 2

8. Baondw hroni pancemcj 81 73

Razcm 182 148

Zrdtllo: SUy Zbrojne ZSRR
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Opinie to podzielal owczosny szef Oddziaiu II, plk dypl. Tadeusz Pel-

czyriski. W ofirjalnym wystaj>ieiiNi 1 XII 1937 r. zwrocit liwag?, ze te wyda-
rzenia oraz masowc cgzekucje w wojsku wslrzasncly silami zbrojnymi Rosji
Sowieckiej, jcdnak nic odnotowano odrucliow protcstu czy buntu. Zdanicm
Pelczyriskicgo „Armia Czerwona picrwszy raz od przewrotu bolszewickiego
zostala poddana niczwyklc ciczkicj prdbie. Wyszla z nicj bardzo oslabiona
w sensic personalnyni i moraliiym, ale okazala .si? mirno wszystko organi-
zacyjnie na tyle silna, ze probe. t<; przetrzytnala". Szof Oddziaiu II wskazal
takze na skutki polityr.zne czystck w aparacie partyjnym i patistwowym.
Spowodowaly one dczoricntacje. spoleczerislwa, wzrnocnily pozycje, Stalin a
przy jednoczesnym oslabieniit calego aparatu parisrwowcgo, a takze ograni-
czyly znacznie aklywnosc sowieckiej polityki zagranicznej.

Sytuacja w Armii Czerwonej po rcpresjach slaiinowskirh byla tylko
jwlnym z elemeiilow studiow prowadzonych przez Sattiodzielny Referat
„Rosja". Dostrzcgaiio rownioz inne zjawiska, micdzy itinymi wyst<;powanie
znarznych dysproporcji pomicdzy stanem zbrojet't a ogoln^ sytuarja. paii-

stwa. Przy powaznym wzroscic prodtikcji przc-myslowej i rozbtidowie wielu
gale;zi gospodaiki wladze sowieckie nie zdoialy rozwiazac tak istotnycii pro-
blemow, jak podwyzszenie wydajnosci pracy i podniwiicnie stopy zyciowej
spolcczeristwa. Wzrosly przy tym dysproporcje micdzy warunkami zycia do-
low a liprzywilcjowanego kierownictwa partii.

Bardziej istotnc byly opiuic szefa Oddziaiu II o silach zbrojnych Rosji
Sowieckiej. Nalezy podkicslic, iz wywiad j>olski dysponowal wiadomosciami
o zmianach, jakic za-szly w osfatnicli latarli. Dane tczawiera tabc-la nas. 302.

Relerat „Rosja" dysponowal rowniez danymi na temat dntgiego du-
zego zgrupowania — Spocjalnr-j Armii Dnlokic-go Wsrliodn i Okrcgu Zabaj-
kalskicgo. Znajomosc zgrotnadzonycli tarn sil miala znarzenio przy ocenie
aktiialnego zagrozenia ze strony wschodniego sasiada. Ziniany, jakie zaszly
w omawiatiyrn okresic przedstawialy sic nastcjpujaco:

Sity Specjalnej Armii Dainkicgo Wscliodu
i Okrc,gu Zabajkalskiego

Lp. Wyszczegolniemc 1 XII 1937 1935

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Korpiisow piechoty

Dywizji pieclioly

Brygad lolniczych

Dywizji kawalcrrii

Korpiismv zmechiuiizowaiiycli

Baonow broni paiicernej

8

18

9

1.5

1

'

.12

4

14

8

3

21

Razcm 62,5 50

Zrodlo: Siiy Zbrojne ZSIiR.

Nasta.pil rozwqj ilosciowy. zwla.szcza dywizji piechoty i baonow broni
pancemej. Referat „Rosja" wskazal ponadto na najblizsza, rezerw^ tego
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frontu znajduja,ca. sie. na tcrenic Syberyjskiego Okr^gu Wojskowego. Stano-

wily ja. cztery dy wizje piechoty, trzy brygady lotniczc i baon broni pancernej.

R.eszta sil byla rozlokowana wewnatrz kraju i na poludniowych granicach

Zwiazku Sowieckiego.

Szef Oddzialu II, opierajac si? na ustalcniach Referatu „Rosja", stwier-

dzil: „glowny wysilek organizacyjny Sowietow w ciagu ostatnich lat szedl

w kierunku zwiazkow zmechanizowanych, broni pancernej oraz lotnictwa".

Dyslokacja Armii Czerwonej swiadczyla o pogladacli na temat przyszlej

wojny panujacych w sowieckim Sztabie Generalnym. Na dwoch glownych

kierunkach ewentualnych konfliktow {na Zachodzie i Dalekim Wschodzie) zo-

staly skoncentrowane si!y grupujace srodki nie tylko zaczepne, ale i obronne

oparte na silnym systemic fortyfikacji stalych, dlatcgo plk Pclczyriski sfor-

mulowal wniosek, ze „bledem byloby w dyslokacji sowieckiej armii upatry-

wac wylacznie charakter zaczepny". Ponadto szef Oddzialu II byl wowczas

przekonany, ze przyszla wojna wybiichnie bez wypowicdzenia.

Oddzial II stale porownywal sytnacje. na Wsrliodzic z rozwojem poten-

cjalu wojennego w Niemczech. W koticn listopada 1937 r. plk Pclczyriski

przcdstawil occne. sytnacji militarnej III Rzeszy. Ogolny stan liczebny nie-

micckich sil zbrojnych wzrosl do dziewiccinset tysiccy zolnierzy, osiagajac

niemal dziewicciokrotny wzrost w stosunkn do Rei sell well ry. 0. do I!, przed-

stawialo sie. na«tepujacoM :

Korpusow piechoty 13

Dywizji piechoty 3fi

Dywizji pancernych 3

Dywizji gorskich 1

Drygad kawalerii 1!)

Samodzielnych pnlkow kawalerii 11

Stwierdzono ponadto utworzenie wielu oddziatow pozaliniowych. Spo-

srod czterech wyzszych dowodztw trzy uznano za przyszlc dowodztwa Fron-

tow. Nasta.pit znaczny rozwoj lotnictwa bombowego. kldre wyraznie przewa-

zalo w stosunku do pozostalych rodzajow. Szef Oddzialu II zwrocil uwag?

na post^pujaey proces przebudowy III Rzeszy w dudiu idei narodowo-so-

cjalistycznej. Na arenie miedzynarodowcj Nicmcy z powodzenicm osiagaly

swoje mocarstwowe cele, natomiast w zakresie organizacji sit zbrojnych klu-

czowym zagadnieniem nadal pozostawala sprawa wyszkolenia rezerw, decy-

(hijaca o mozliwosciach mobilizacyjnych Rzeszy.

Z iiwaga obserwowano dynamkzne zmiany zachodzace w Armii Czer-

wonej. Wielc cennych spostrzezeri dostarczala analiza sporzadzona przez

Rcferat „Rosja" Biiira Stndiow zaokres od I II 1937 do 1 VI 1938 r. Stwier-

dzono, ze rozbndowa. armii zmicrzala w dwoch kierunkach — tworzeniu no-

wycli jednostek i zwieliszanin sily istniejacych zwiazkow organ izacyjnych.

Podkreslano, ze „liczba jednostek zidentyfikowanycli przez nas na poczatku

1937 r. byla bardzo znaczna. Wladze sowicckre w dalszym cia^u ida. po

linii ich zwiekszania. Obserwujemy przy tym nicrownomiernosc w tworze-

niu Wielkich Jednostek poszczegolnycb rodzajow broni. Najwicksze nasilenie
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rozbudowy skonstatowalismy w broni pancerncj, nastcpnie w lotnictwie, pie-

chocie i w kawalerii".

W tym okresie dokona.no weryfikacji nicktorych jcdnostek. W kilku wy-
padkach stwierdzono, ze wykazywanc wczesniej wielkie jednostki okazaty sie.

tylko szkolami lotniczymi. Chodzilo o rzekome brygady w Moskwie, Szczef-

kowie, Lipiecku i Irkucku. Pewne watpliwosci powstaly przy ocenie stanu

artylerii w Armii Czcrwonej. Nie stwierdzono bowiem wyrazncgo wzrostu

liczby jednostck dyspozycyjnych tcj broni, pomimo wyraznej tendencji do

jcj rozbudowy. Wjasniano te. sytuarjc. brakiem konkretnych informacji lub

tendencji do zwiekszania liczby sprzgtu w jednostkach istniejacych. Zacho-

dzita mozliwosc, ze dopiero w nastc;pnym ctapie moglo nasta.pic tworzenie

nowych jednostck. Ze szczegotowej analizy Rofcratii „Rosja" wynikajo, ze

od 1 II 1937 do 1 VI 1038 r. przybylo: dwa korpusy piechoty, picc-szesc dy-

wizji piechoty, dywizja kawalerii, szcsc-sicdcm brygad zmechanizowanych,
siedcm brygad czolgow, dziesicc brygad lotniczycli nic wchodzacych w sklad

wielkich jednostek. Na 1 VI 1938 r. stwierdzono ogotcm: dwadzicscia siedem

korpusow piechoty, dzicwi<;cdzicsia,t osicm dzicwiccdzicsia.t dzicwiex dywizji

piechoty, siedem korpusow kawalerii, trzydzicsci dwic dywizje kawalerii, dwie

samodzielne brygady kawalerii, trzydziesci-trzydziesci jeden brygad zmecha-

nizowanych, siedem brygad czolgow, piccdziesia.t pice brygad lotniczych nic

wchodzacych w sklad wielkich jednostck'' .

W tym okresie Oddzial II dysponowal szczegolowymi danymi dotycz^-

cymi organizacji, liczebnosci i uzbrojenia korpusow, dywizji i pulkow kawale-

rii na stopie wojennej. Znane byty przypuszczalne stany liczebne i uzbrojenie

sowicckiego korpusu piechoty, dywizyjnego pulku artylerii lekkiej, a takze

organizacja dywizji piechoty pospolitcgo rnszenia. Wedlug rozpoznania pla-

cowki wywiadowczcj „H-12" w Mirisku z potowy 1938 r., stany liczebne

i uzbrojenie pulku zmechanizowanego dywizji kawalerii (na stopie wojennej)

przedstawiato sig nastcpujaco: piecdzicsiQciu siedmin oficerow, stu trzydzie-

stu trzech podoficcrow, trzystu trzydziestti joden szeregowych, razem pie.ciu-

set trzydziestu jeden kawalerzystow, uzbrojonych w: sto osiemdzicsiat cztery

kb, trzysta trzydziesci siedem pistoletow, sicdemdziesiat dziewied rkm, trzy

ckm oraz czterdziesci pice armatek ppanc. Prori pancerna. stanowily: czolgi

T 2fi (dwadzicscia siedem), czolgi amfibie T 37 (dwadzicscia jeden) oraz sa-

mocfiody pancerne T 13 (trzynascie)-. Pulk dysponowal nastcjuijacym sprze,-

tem transportowym: dwanascie samocliodow osobowycli, czterdziesci dwa
samocliody ciczarowe, piqc ciagnikow i dwanascie motocykli. Nieznana byla

liczba samocliodow osobowycli i cieiarowych oraz motocykli wchodzacych
w sklad poszczegolnych szwadronow.

Przypuszczalne stany liczebne i uzbrojenie pulku artylerii konnej przed-

stawialy s\q nastc.puja.co: sicdemdziesiexiu ofirerow, dwiistu osietnnastu pod-
oficcrow, tysiac siedemdziesiijciu szeregowych, razem tysiac trzysta piccdzie-

siQciu osmiu ludzi. Pnlk mial tysiac trzysta pigedzicsiat koni; dysponowal
nastijpiijacyin uzbrojeniem; tysiac sto pi^cdziesiai. szese kb, dwanascie rkm,

a takze dziewie.ciona armatami 76,2 mm i dzicwienona haubicami 122 mm.
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Dodatkowe wyposaietiie stanowily: czterdzicsci pic,c jaszczy, trzydzicsci je-

dcn bicdck, sto trzydziesci jedcn wozow taborowycli oraz jcdenascie kuchni

polowych,

Ziiane byty dane dotyczq.ce 0. de R. dywizjomi pociagow pancernych

(na stopie wqjennej). Informacje te byiy ciagle uzupotniane i weryfikowane.

Wydzial Ewidencji i Studiow kontynuowal prace analitycznc, sledzae sy-

tuacje. w Rosji Sowieckiej. Coraz czesciej opinie formulowano na podstawie

porownari z danymi pochodzacymi z kilku lat. Takie analizy dostarczaly

pogt<;bionej wicdzy takze o wielu dzicdzinach zycia politycznego i gospo-

darczego, ktore mialy istotne znaczenie z pnnktii widzcnia przygotowaii do

wojny. Jednym z zagadnicii byla sytuacja w rolnictwic sowicckim. Z oceny

przedstawionej 24 I 1939 r. wynikalo, iz urodzaj w 1938 r. by I zblizony do

wynikow osiagnic;tydi w 1936 r. Pomitno roznorodnyrh zabiegow agrotech-

nicznycli posuclia objcja okolo czterdziestu cztercch prorent powiorzchni ob-

szarow zbozowych. Zbiory zgromadzone w inagazynarli oceiiiano na okolo

szc-scdziesiaj; szcsc milionow ton. W ZSRS chleb i innc proclukty zbozowe

byty podstawowym produktcm odzywiania sie, lucl nosrl , dlatcgo okreslono

wielkosc ich spozycia. Po uwzglednienin wykorzystania cze_sci zboza napasz?

i zboza siewne oraz nicwielkiego eksportn (inilion ton) oconiono, ze spozycie

osiagnie szescdziesiat pigc milionow ton. Wynikalo z t.cgo, ze ,,urodzaj nawet

klgskowy pozwala na zaspokojenie niczbc/lnych potrzeb paiistwa". W przy-

padkn urodzaju istniata mozliwosc stworzetiia zapasow. Samodzielny Referat

„Rosja" ocenial zapasy zboza, powstate w latach 193 I 1938, na okolo trzy-

dziesci szesc milionow ton. Aktualny stan magazynow i elcwatorow pozwalal

na przechowanic takirli nadwyzek zboza'".

Nalezy podkreslic, zc opracowania powstajace w Wydziale Ewidencyj-

nym i Studiow byly obicktywne, a wnioski formulowano wytacznie na pod-

stawie sprawdzonych informacji. Wiele danych dostarczaly systematyczne

obserwacje defilad wojskowych organizowanych w \vic;kszyrl< miastach z oka-

zji ,1 maja. Ofircrowie Oddzialu II nadsylali interesnjace meldnnki charak-

tcryzujace nastroje spoleczeiistwa podczas przemarszn oddzialow, przedsta-

wiali opis nowyc.h rodzajow sprzgtu wojskowcgo oraz oceniali jego sprawnosc

i wyszkolenie pcrsonelu. W majit 1938 r. odnotowa,no spadck zaintcrcsowania

deflladami w Moskwic i Lcningradzie, a takzc skromniejszy ndzial lotnictwa

bombowego. Znacznie gorzej przedstawialy si? umiej^tnosci pilotow, ujaw-

niono braki w zaopatrzeniu w sprz^t i matcriaty purine.

Spostrzezenia odnotowane podczas takich defilad nie pozwalaly na wy-

ciaganie zbyt dalc-ko idacycli wnioskow, jednak prowadzonc w tym okresie

analizy sytuacji w Armii Czcrwonej napotykaly znacznie wi^ksze trudnosci

niz w latach poprzednidt. Stwicrdzono dalszc obostrzenia cenzury. Na temat

lotnictwa brak bylo w prasie jakichkotwirk informacji. Lotnictwo wojskowe

zostato calkowicie odi/.olowane od cywilnego. Samoloty cywilnc zostaly po-

zbawioneprawalq.dowanianalotniskacli wojskowycli. Pcrsonel wojskowych

jednostek lotniczycli pozbawiono mozliwosci kontaktowania. sic. ze spoleczeri-
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stwcm. W doktimcntach pokladowycli samolotdw starannic maskowanoza-
rdwno oznaczcnia samolotdw, jak i ntimery fabryczne.

Pomimo takicii oboslrzcii do Samodzieltiego Rcfcrato „Rosja" naply-

waiy informafjc, ktdre pozwalaly oconic tiic tylko dynamikc. w przemysle

lotniczym, cbarakterystyki samolotdw znajdnjacycli sie na uzhrojeniii i ma-

ja.cych dopicro wejsc do slnzby.

W obszernym studhim, powstalym w kwietnin 1939 r., przcdstawiono

rozwdj sil powictrznych wscliodnipgo sasiada od 1925 r., skla.d i organ iza-

cje, Szlabn Naczelnych Sil Powictrznycli, ogdlnp zasady uzycia i zadania
sil powictrznych, wykorzystanie lotnictwa w poszczegdlnych formach walki,

a takze przcwidywane rozmieszczenip lotnictwa. Ponadlo nkazano dzialania

lotnictwa podczas manewrdw na Bialonisi w 1937 r, oraz oreniono sprz^t

i wyszkolenic w jednostkacli lotniczycli42 .

\V opracowaniu podkreslono, zc o ilc w latnch 1 925 1929 zapocza>
kowano rozbudowe. wojskowpgo i cywilnego lotnictwa ZSRS, to w okresie

1930-1934 nastapil dalszy istotny rozwdj draga, uziipolniania istniejacych

jnz jcdnostck i formowania nowycb. \V trzccim okresie obejimijacym lata

1 9-1-') - 1937, stwiprdzono jcgo bardzo iiitpnsywna, rozbndowc;. W slad za tym
ntworzonostanowiskoza.stQpcy komisarzn. obrony ZSRS do sprawlotniczycli,

kldry by I jednoczesriip dowddcn lotnictwa Czprwonpj Armii. Innym zaobser-

wowanym zjawiskipm byla specjalizacja brygad poprzcz stworzonic jedno-

rodnych jednostek bombowych, ciezkiclt i Ickkicli, oraz mysliwskich, sztur-

mowyclt i rozpoznawczych. Ponadto powstaly korpusv lolnictwa bombowego
ciczkiego — TAK (Tiniolyj Awiakorpvs). Oprdcz tpgo zwrdrono uwag? na
utworzenic lotnictwa. specjalnego przcznaczonia — AON {Armia Osobowo
Naznoczienia).

Z rozpoziiania. Oddziahi II w tym okresie wynikalo. zp lotnictwo specjal-

nego przeznaczcnia zostalo sformownnc z oddzialdw ciezkicli bombowcdw
zlokalizowanych w pnropejskicj czesci Rosji. Skladalo sie. z osmin — dziesicj-

ciu brygad. Z osmin brygad utworzono cztcry korpnsy ciezkicli bombowcdw.
Dowddca AON miat do dyspozycji wlasny sztnb. Kazdy korpns AON posia-

dat dowddztwo i dwie brygad y cie.zkicb bombowcdw. rtal wojenny brygady
przcwidywal dowddztwo, czlpry dywizjony ciezkicli bombowcdw, dywizjon

dalckiego rozpoziiania, park lolniczy. kompantg lacznosci i slnzby. W dywi-

zjonie znajdowaly si? trzy eskadry po cztory samololy (laczntc dwanaicie
ma-szyn).

Wsrdd samodzirlnycli brygad lotniczych wyrdzniano bombowe, sztur-

mowe, mysliwskie, liniowc i dcsantowp. Organizacja sztabii oraz eskadr byla
identyczna jak w AON. liatomiasl dnzp rdznice zaznaczaly sie w kwpstii ilosci

dywizjondw oraz liczpbnosci pskadr. \V sklad brygad lotnictwa bombowego
wcliodzilo cztory do pippin dywizjondw i dodatkowo ffagmtinskij khtcz (trzy

samololy), do dowodzpnia w powictrzn. Ponicwaz oskadry posiadaty na wy-
posazptiiu po trzy samoloty, <lywizjon dysponowat dzipwi^tnastoma samo-
lotami (osiemna.scip maszyn pins maszyna dowddcy). Brygady sztnrmowe
liczyty cztery dywizjony. VV pskadracli znajdowalo sip sipdcm samolotdw

—
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razem, w kazdym dyonie dwadziescia dwa platowce. W brygadach mysliw-

skicli znajdowaly sie. cztery dyony. Kazda eskadra miala na stanie dziesiec

maszyn {dyon — trzydziesci jcden satnolotow). Zamiast kompanii lacznosci

w skladzie brygady znajdowal si? batalion. Kazda brygada liniowa posia-

dala od trzecli do pi?ciu dywizjonow. W eskadrach znajdowalo sie. po szesc

platowcow (w dyonie — dziewielnascie). W Rosji Europcjskicj stacjonowaly

ponadto dwic brygady mieszane, utworzone ze zmiennej liczby dywizjonow

rdznych rodzajdw lotnictwa. Oeeniano, ze brygady desantowe znajdowaly

si? w stadium formowania. Podejrzewano, ze moga. one stanowic czesc AON.

Wedlug danych Oddzialu II pocliodzacych z dnigiej polowy lat trzydziestych

na terenie ZSRS bylo cztcrdziesci dztewiec brygad lotniczych. Az cztcrdzie-

sci pice procent mialo stacjonowac w poblizu zachodnich granic paristwa43 .

Ostatni analizowany okres rozpoczal si? ..przesileniem politycznym" na po-

czatkn 1937 r. VV jego rezultacie rozstrzclano gen. Roberta Eidemana, szefa

lotnictwa cywilnego, oraz usunieto z zajmowanego stanowiska gen. Jakowa

Atksnisa, dlugoletniego dowddce- sit powietrznych Armii Czerwonej. W nie-

ktorych brygadacb stwiordzono calkowit^ wymiane. dowodcow.

Podobnie jak w innych rodzajach wojsk, ich miejsce zajmowali oRcerowie

mlodzi, czesto bez zadnego przygotowania, Rrak personolu spowodowany

czystkami zrmisii wladze wojskowe do skrricenia okresu nauczania w szko-

tacb lotniczych o dwanascie miesie.cy, Ij. do dwodi lat. Czystka dotkneja

rownicz przemysl lotniczy. Aresztowano znanych konstruktorow z prof. An-

dricjem Tiipolcwetn na czele. Obserwowano zastoj w binrach konstrukcyj-

nyrh, jednak stwierdzono, ze „Sowicty zaknpily nowe iioencjc na budowe.

satnolotow — przewaznie amerykariskie". Dnzc transporty sprzetu wojsko-

wego wysylanc do Hiszpanii i Chin oraz zmniejszone przydzialy materialdw

pednych spowodowaly braki w zaopatrzenin jednostck lotniczych w sprzet

i paliwo. Okres do poiowy 1938 r. charakteryzowa) ,.gleboki kryzys i upadek

lotnictwa sowieckiego", jednak od tego czasu obserwowano powolna. popraw?

w dziedzinie wyszkolenia, a zwlaszcza przezbrajanic lotnictwa w nowocze-

sny sprzel produkeji rodzimej. Na podstawie tej analizy sformnlowano kilka

wnioskow. Na nwage; zashignja. nastepujacc:

— „Stan obecny wyszkolenia jednostek sil powietrznych ZSRS jaskrawo

odbiega od zamierzeii, prograinow i planriw wyszkoteniowych, zaklada.nych

przez czynniki kie^owniczc'", ',

.

— Scentralizowana organizacja wyszkolenia pozbawia dowodcow niz-

szycli szczebli tak cennej w lotnictwie inicjatywy i samodziclnosci.

— Skrocony okres nanki personelu latajacego i teclmicznego w szkolach

spowoduje naplyw do jednostek liniowycli lndzi gorzej przygotowanych, co

lacznie z niezadowalajacym doswiadrzeniem w przygotowaniii absolwcntow

wojenncj akaclcmii lotniczej nie zapewni lotnictwit wyszkolonego narybku

oficerow liniowycli i sztabowyrh.
— Mlody wick wickszosci dowodcow wszystkicli. aszczegdlnie wyzszych

szczebli, ktorycb czese ma za soba, doswiadczenia wojen w Hiszpanii i Chi-

nacli, pozwala wnioskowar ze o ile nowa czystka nie pozbawi ich zajmowa-
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nycli stanowisk, energia mlodosci i narastajace doswiadczenie moga. uczynic

i nich wartosciowycli dowodcow jednostck taktycznycb.

Autorzy analizy przestrzegali jednak przed wyciaganiem zbyt daleko

idqjcych wnioskow, szczegdlnie na podslawic szcznptych i fragmcntarycz-

nycli danycli. W konkliizji stwierdzili: „obrrnie obscrwiijemy tendencje do

powolncj poprawy i o ilc we.wna.trz Zwiazkit Sowierkiego nie zajdq. ponowne

wstrzasy, mozna przyptiszczac, zc w polowie roku 1910 stan wyszkolenia

lotnictwa sowierkiego moze osta£na.c poziom przcdkryzysowy".

Nic bylo to jedyne ostrzczenie sforrmilowanc przez Oddzia! IF w okresie

poprzcdzajacym wybndi wojny. Obserwarja dzialari wojrnnych w Hiszpanii,

o ktorcj wspomniano w powyzszcj anali/.ir, dostarczyla wielu cennych spo-

strzezeii o wyszkoleniu oficerdw Armii Czorwoncj bioracycli udzial w walkach

w brygadach miedzynarodowycb, taktyro oddzialdw panccrnyrli i paramc-

trarli artylerii przeciwlotnkzej.

Istotny byt stosunck narzelnyrh wladz wojskowych do opracowari po-

wslajficych w Wydziale Studidw. Wypowicdzi oficerdw Oddzialn II swiad-

cza. o tym, zc nic wszyslkie nstaleuia traklowano ze zroznmicnicm. Major

dypl. Stanistaw Malecinski, dhigoletni prarownik Samodziclnego Ucfcratu

„|{osja", a od marca 1937 r. pomocnik attache wojskowcgo w Moskwic,

jednoziiacznie stwierdza, iz „drcydiijaee rzynniki wojskowc byly stale i na-

lezycie inform owane, co do dokonujaccj sie od 1932 r. rozbtidowy iloscio-

wcj i technicznej armii sowicckiej oraz jej mozliwosriarh mobilizacyjnych.

Samodzielny Refcrat ..Uosja" sygnalizowal stale rosnace niebczpieczeiistwo

sowicckie,.nie zaniedbnjac jednak informowania rdwniez o bola.czkach ko-

losa rosyjskicgo (tiieiidolnosc i braki w wyksztalrenin dowodcow, niepewne

morale zolnierza, trudnosci gospodarrze i komunikaryjne)".

Op'mie tc spotykaly sic. jednak z iiiedowierzaniem oraz z zarzutami prze-

ceniania sil sowieckicli i „straszeniem". Major Malecinski twicrdzil, iz nie-

klorzy wyzsi dowodcy, na przyklad gen. Stefan Dab-Biernacki „lekcewazyli

przcciwiiika i skwapliwie dosznkiwali sic, iijrmnycli st.roti, pomijajac dodat-

nie". Podaje on przyklad, gdy organ izatorzy wiclkie.j gry wojennej po otrzy-

maitin 7. Samodzielnego Rcferatu „Rosja" O. de II. sowierkiego pewnego

odcinka Frontu zmniejszyli liczbe: lotnictwa sowierkiego z kilkn brygad na

kllka eskadr, gdyz mowili „inaczej gra si? by nie iidata".

Pomiino ta.kich fa.k1.6w Fleferat „Rosja" wydawat kolcjne opracowania,

ktore zawieraly obiektywne informacje i oeeny. Kierownietwo Szlabu Glow-

ncgo czasem doccnialo znarzenie piowadzonych prac studyjnych. Major Ma-

lceit'iski zostai wezwany do Warszawy w In tym 193!) r. w rein zweryfikowa-

nia 0. de B. pokojowego i dyslokacji Armii Czerwonej, ustalonydi poprzed-

nio standw liczebnych, organizacji kavvalerii, liczebnosci rezerw personalnych

oraz 0. de B. MOB. Praee te wykonal wspolnie z mjr. Winrentym Zarcbskim

do 1 IV 1939 r.

Oficerowic Oddziahi II, dysponnja^ry iiajwieksza wiedztv o sytiiacji mi-

litarnej i polityeznej ZSRS. byli zgodni ro do tego, iz pafistwo to dazy do
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wywotania konfliktu zbrojnego w Europio, unikaj^c jrdnak porzf(tkowo pel-

nogo zaangazowania. Wskazywali na wydarzcnia w ili.szpanii i Czechosfowa-

cji. Byli przekonani, iz „So\viety boja, sicj ryzykowac wojuy z petnowartoscio-

wym przeciwnikiem nic b^dac pewnymi sukrcsu". Zwracali uwagQ na cia^gle

pogarszajace siQ stosiinki polsko-sowirckie oraz na kilkakrotne zarzadzenie

czQsciowej mobilizacji w zachorinicb okrcgacli nadgranicznycli w okresie na-

picjc politycznydi w Srodkowej Europic.

d. Rozpoznanie wojskowej wspolpracy mi^dzy
Zwiqzkiem Sowieckim a III Rzeszq

Wspolpraca wojskowa migdzy ZSRS a Niomcami, bcdaca konsekwcncja.

zblizrnia polilycznrgo obn paristw. nalozala do pndslawowyrli zagadnieri

bcdacydi w znintprp.sowanin |] Oddzialn. Iiiformacji na 1 on trmat posznki-

wal raly aparat agoiiryjtiy. Wide danych nzyskiwano w wyniku wspolpracy

7, sojuszniczymi shizbami wywiadowczymi.

J iiz w okrcsie I wojny swialowej niialy inipjsce- wydarzcnia, ktorc swiad-

czyty o dazotiiu Nirmiec do zrewolncjonizowania Rosji, a tym samym jej

oslabienia i sklonipiiia, wzglrdnie zmnszenia do zawarria soparatystycznego

pokoju, Wkrotce po wybnrliu rewolncji dciTiokratycznej w Rosji w kwietnitt

1917 r. Lenin ze swymi najblizszymi wspolpracownikami wyjedia? ze Szwaj-

carii przez Nicmcy wagon ami pskori.owanymi przrz ofirrrow Rdcliswdiry.

Kilka miesiQcy po rewolncji bolszowrckicj zawarto tak orznkiwany i upra-

gniony przez Nir-mc-y odrcbny trakt.al. pokojowy Rosji z parislwami ccntral-

nymi.-W koiicn sicrpiiia 1918 r. podptsano dodatkowy uktad do traktatu

pokojowego w Rrzosciii, tyrn razein wyla,cznie micdzy Rosja a Niemcami,

za.ppwniaja.cy Niemann ogroinnc korzysri tranzytowo i (inansowe.

Czynnikiem slymulujacym zblizpnie. sowiccko-iiieitiirckie okazal si? pod-

pisany w Wersaln f.raktat pokojowy. Wspolnc- wrogio ncziicia w stosunku do

Polski i pokojowego ladu stanowily podstawg do blizszycli konlaktdw micdzy

obu paristwami. W polowie 1919 r. rozpoczcla sit; wspolpraca Armii Czcrwo-

nej z Roichswolira.. Wyrazalasic; ona. wtody glownic- w sprze-dazy nialcrialdw

niomipckich pozoslalydi z I wojny swiatowcj i pomory tcrliniczncj sowiec-

kipmn przemyslowi zbrojpiiiowc-mn. W koiirn 191!) i na poczalkn 1920 r.,

w rzasic tajny<'li roznimv przcprowadzonydi przpz dziatarza Komintcrnu,

Karola Radka. z olicerami nicmiockimi. omdwiono mznc formy wspolpracy

polityczncj i wqjskowpj, ktoroj ostrze by to skipiowanr przcciw Polsrc.

Wiosna 1920 r. przyniosla dalszfj poprawg stosnnkdw sowirrko-tiiemtec-

kicb. VV lipcii, tj. w szrzytowym momnnrio ofensywy sowiockioj w Polsce,

rza.d i kierownicz.p kola nicmieckie sznkaly odpowirdzi na pytanie, czy wojska

sowiprkie zatrzyniaja. sio na starcj granicy nirmicckicj rzy pojda, datcj.

Z rozpoznania Oddzialu II wynikato, iz Kiemcy liczyli wowrzas na odzy-

skanic utraconytli (orytoridw Pins Zacliodnirh przy pomory wojsk bolsze-

wickirli. Zamicrzali wyckwi])owac Ainii? Ozcnvona, i dostarczyc jej perso-

ncln instruktorskipgo i zolniorzy sporjalislow. W rzorzywislosri planowano
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bardzicj radykalne posnniccia. Wiele lat pozniej baron von Rcibritz, jeden

z oficerow pertraktujacych z Karolcm Radkiom, njawnil, iz w razie zdobycia

Warszawy przcz Annie. Czerwona niemicckie oddziaty Froikorpsu mialy od

zacliodn przokroczyc granic<; Polski.

Znacznic wiekszego rozmadw nabrala wspolpraca wojskowa po zakori-

czeniu wojny polsko-sowicekicj i po zawarrin 6 V 1921 r. pierwszego ukladu

handlowego micdzy Niemcami a Rosja.. VVowczas w niemicckim Minister-

stwie Rcischwehry utworzono specjalny oddzial Sondcrgmppe. R (Rvssland),

pod kicrownictwem gen. llasscgo. We wrzesnin 1021 r. odbyly si? poufne

perlraktacjc z komisarzom hidowym handln zagranirznego, Loon idem Kra-

sinem, w sprawic pomocy Niemicc w rozwoju sowicckiogo przemyslu zbroje-

niowego. W czasic kolejnych roztnow, ktoro w Berliiiie prowa<lzil jcdcn z do-

wodrow Reisrliweliry. gen. Kurt von Srliloirlier, a w Moskwie gen. Hasse,

omowiono kwoslie sqjnszu wojskowcgo skiorowaiiogo przeciw Polsce. VV lu-

tym 1922 r. Radek sondowal n gon. llatisa von Socrkta szanse projektn

zaatakowania Polski wiosna rokn nast^pnogo"15 .

Wspolpraca wojskowa ro/.wijala sic roraz intcnsywnioj. Wyrazcm jcj

byly wzajemnc wizyty misji wojskowycli w obn stoliracli i zawarcie umowy

z firma. Junkersa w sprawic podjecia produkcji trzystu samololow bojowych

w spocjalnie zbiidowanoj fabrycc pod Moskwa. Nicmcy dostarczyli maszyny

i spccjalistow. Rosjanio surowcc i robociznc. Sondergmppe R wyasygnowala

na ten ccl miliard marek {dwadziescia jeden milionow inarrk w zlocie). Kon-

cenrl Kruppa zbitdowal w Moskwie Fabryke nr 8 przyslosowana do produk-

cji dzial, firm a „Reisol" fabryke. gazow t.rnjac.ycli w Tioicku. w obwodzie

samarskiin. Poza tym zawarto irniowf o pomor.y nioiiiiorkicj przy produkcji

atnimicji w Tulo. Piotrogiodzie i tnnyclt miojsrowosnncli. czcsc l.cj produkcji

iniala przypasc Niemcom.

W latacli 1922-1923 przebywala w Moskwie misja wojskowa z gen. Bau-

crem, ktdry faktycznio prlnil fiinkcje attache wojsknwogo. ,Iak podaje Leon

Grosleld, aby nkryc fakt finansowania tyrli przedsiebiorstw przez Sonder-

gnppe R, utworzono spcrjalne lowarzystwo ..CJEFU" { Cr.sellsehnft zur Forde-

rung Ge.werUicher Unlrrnelimimgcn) 7. siedziba. w Moskwie i Beilinic. W po-

lowie lat dwudzicstych ftmkrjr GLTU przojelo W1KO ( Wirtschafltkontrolle)

7. plk. Lietli-TliomasriTi na czclc, klory w czasie I wojny swiatowej polozyl

wielkie zaslngi w rozbndowie Tiiemierkiego iotnictwa wojskowcgo. Glownym

zadaniem W1KO by! nadztir nad wykonaniom nindw z Armia Czcrwona.

dofycz^cycii wspoipracy niemierkirli lotnikow i cksprrlow broni pancernej.

W Lipieckn powstala szkola i baza lotnirza, ktora ksztalcila nietnieckich

pilolow. W szkole tej. fina.nsowa.nej przcz Rcischwohrc. instrnktorami byli

nie tylko meclianicy i dawni lot nicy, ale takze ofiremwio w shizbie czynnej,

ktorzy na ten czas wystepowali /, wojska. Podobna funkcJQ spelniala szkola

i baza w Kazan in'"'.

Oddzial il slcdzil wszelkie konlakty sowiecko-iiicmieckic i staral si?

ujawiiiac wplyw tej wspolprncy nie tylko na rozwoj przemyslit zbrojeniowego

wscliodniego sasiada, ale rowniez zmiany oiganizaryjne Armii Czerwonej.
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Juz na pocza.tku 1922 r., analiznja.c reorganizacje podjcrta. w poszczegolnych

okregach wojskowych, zwrdcono uwage. na dostosowywanie struktur do wzo-

rdw zachodnioeuropejskich. W tym okresic zanotowano istotne zmiany w or-

ganizacji zachodnich okrcgdw wojskowych. W lipcu 1922 r. w miejscc Kijow-

skiego i Charkowskiego Okregu Wojskowego powstat Poludniowo-Zachodni

Okrcg Wojskowy, w sklad ktorego wszed! rdwniez Krym jako jednostka auto-

nomiczna. Analizujac zmiany w organizacji korpusdw i dywizji Armii Czer-

wonej, dostrzegano podobieiistwa spotykane w armii nicmieckiej. Oceniajac

t? sytuacje, stwierdzono: „wspdlpraca Niemcdw i bolszewikdw w warunkach

obecnych jest grozna. przestroga.
1"17

.

Rdwnoczesnie obserwowano wspdlprace w szkoleniu i doskonaleniu wyz-

szych dowddcow. Generalowie i wyzsi oficerowie Armii Czerwonej brali

udzia! w specjalnych kursach i nczeszczali do szkdl wojskowycli. Uczestni-

czyli tez w kursach organ izowanych dla ofirerdw Sztabn Generalnego, mie.dzy

iniiymi Gieorgij Zukow, Micliail Tnchaczewski, Jeronim Uborewicz. Wyzsi

oficerowie niemieccy brali udzial w manewrach i cwiczoniach Armii Czerwo-

nej. YViclokrotnie w Moskwie i Berlinie goscily rdzne misje wojskowe, morskie

i lotnicze.

Rcferat „Wsch6d" znai wickszosc szczegdldw sowiocko-niemicckicj wspdl-

pracy wywiadowczej. 29 XI 1925 r. plardwka wywiadowrza „R-7" w Moskwie

przc-slala przechwycony tekst umowy przedwstQpncj gen. Rmsilowa z Nie-

mcami. Wynikalo z niej, iz na skutck nalegania posla niomieckiego w Wa-

szyngtonie barona Adolfa von Maltzana, ktdry utrzymywal bliskie kontakty

z ambasadorem nicmieckim w Moskwie, hrabia, Ulrirliem von Brockdorff-

-Rantzauem, rzad niemiecki zawarl z ZSRS tajna, urriowe. reasckura.cyjna,.

Ryla ona skierowana przeciwko Lidze Narodow oraz Polsce i Francji. Po-

sel nicmieckicj narodowcj parlii hidowej Hdtsch, zanfany ministra spraw

zagranicznycli Gustawa Strescmanna podjal si? wsparcia inicjatywy ba-

ron von Maltzana. lldtsch spowodowat przyjazd 17 IV 1925 r. do Berlina

gen. FSrusilowa, ktdry wczesniej prowadzil pertraktacje w Zakladach Skody

w Pradze. W Berlinie Brusilow rozmawial w sprawie dostaw materialdw woj-

skowycli z Alfrcdem Mannesmannem, Tliiesenem i przedstawicielami kon-

cernn Hugona Stinnesa. W pertraktacjach na temat nmowy rcasckuracyjnej

brali ndzial miedzy innymi gen. Hans von Sceckt, von Schubert, podsekre-

tarz startu w Answartiges Amt, i Hdtsch.

Umowazawierala postanowienie przewidnjaxe miedzy innymi podejmo-

wanie wspdlnycli dzialat'i destrukcyjnycli w wypadkti przystapienia do Ligi

Naroddw. Jeden z jej pimktdw zawicrat stwicrdzenie: „Polske nalezy cofna.c

co najmniej na jej granice. narodowa/"18
, ze nalezy zlamac wplyw Francji na

enropejskiin kontynencie, zwlaszcza w Czechoslowacji, Rumiinii i .higosla-

wii. Obie strony zobowia.zaly si?, by osiagnad ten eel. popierac sig wzaje-

mnie — tajnie lub olicjalriie. Niemcy zadeklarowaly wspieranie rozwoju woj-

skowo-technicznego w Rosji przez skicrowanie dalszych grnp wyszkolonych

oficcrdw-lotnikow oraz zotnierzy do nruchomienia Tabryk .limkersa. Rosja

i Niemcy zamierzaly kontynnowac badania nad bronia. cliemiczna^. Strona
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sowiecka zobowiazala si? nlatwic Niemcom dostcp do zloz potasow oraz

przystqpic do wspolnej budowy nowcj fabryki azotii. Jednoczesnie ZSRS
mial dokonac zakupdw maszyn i nrzadzcri wic-rtniczych, a takzc innych wy-

robow, gtownie na rynku niemicckim.

Zaciesniajaca sie. wspolpraca wojskowa mi^dzy Sowiccfot Rosj^ a Nie-

mcami sklotiila kierownictwo Oddzialu II do zwi^kszenia aktywnosci pla-

cowck wywiadowczycli na tcrenie wschodnicgo sasiada. 26 V 1925 r. szef

Oddzialu II, plk Dajer, przcsial do attache wojskowogo w Moskwie, mjr. Ta-

dcusza Kobylai'iskiogo, szczegolow^ instriikcjg wskaznjaca. najwazniejsze

aspckty tej wspotpracy. We wstepie do niej plk Dajrr pisal: „szereg uzyska-

nych ostatnio, zupetnie pewnycli wiadomosci, swiadczy o stale wzrastajaxej

kolaboracji Niemiec i Rosji iiie tylko na polu politycznym i ckonomicznym,

ale takze w dziedzinie mtlitaniej. Wszc-lkie poszlaki i dowody wskazuja, na

to, iz wspoldzialanie to jest w.vnikicni ?. gory nakioslonego planu opartego

na poroznniienin obn patistw. a. nawet prawdopodohnie na scislcj konieczno-

sci wojskowej
,",9

. Szcf Oddzialu II polocit sledzic „przejawy wspotpracy obn

paiistw wynikajace z traktatn w Kapallo i innycli lajnyrli klanznl do tego

traktatn, jak rownicz traktatow liaudlowych".

Z dokumentn wynikalo rownicz, iz Oddzial II oczckiwal przede wszyst-

kim na infonnacje dotycza.ee konsekwoncji poroziimienia polityczncgo Ro-

sji Sowieckicj i Niomiec w odniesicnin do paristw sprzymiorzonych i Polski,

Szczegolnie rliodzilo o wiadomosci na t.einat zamierzr-ii Niemiec dotyczacych

zbliienia z Anglia i wsUipienia do Ligi Narodow, ro moglo doprowadzic do

rozliiznicnia. przyjaznycli stosnnkdw z Rosj^. Islotnc znaczonio mialo sta-

nowisko rza.du ZSRS wobec prob rewizji granic wsclmdnicli przcz Niemcy.

Ponadto conlrala. Oddziahi II poszukiwala wszclkicli danycli o stosnnkach

liandlowycli Sowietow i Niemiec, stanie rokowan handlowycli, planowatiym

rozwojn eksportn i importu.

.lednakze jiajwic,kszo znaczenie inialy wiadomosci o wspolpracy niilitar-

ncj obn paristw. Instrnkcja wyniicniala naslepujace zagadiiiertia50 :

,,a. wspolpraca sztabdw — stwierdzic prawdziwo.se danycli o wspolnych

konferencjach przedstawicieli sztabow obn paiistw, zwtaszcza nazwisk jej

uczestnikow rosyjskich i slcdzic ewentnalne rozmowy (wizyty) w przyszfosci,

b. import sprzgtn wojennego (polfabrykaty, fabrykaty z Niemiec do Ro-

sji i na odwrot),

c. istnienie skiadow niemicckiego sprzeUi wojennego (najprawdopodob-

nicj vv Lcttingradzic), przeznaczonego do traiisportn do Niomiec w razie na-

prczenia polityczncgo, wzglcdnic nawct w okresie pokojn, w tym ostatnim

wypadku slcdzir zawartosc transportow odi'hoclzqrycli droga, wodna. z Rosji

do Niomiec,

d. ndzial kapitaln nicmiorkicgo oraz nicinicckich sil tcrlmicznycli w ro-

syjskim przcmyslc wojcunyni. zwtaszcza konrintin .hmkersa, Krnppa, fabryki

clicmiczne,

c. udzial instrnktorow wqjskowych Nioniiec w armii rosyjskicj, na przy-

klad pogloski o admiralc Kintzcm (i 11a odwrot - szkotcnic oficerow rosyj-
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skich w armii niemieckiej, ksztalcenie fachowych rosyjskich sit tcchnicznych

w szkolach, laboratoriach i fabrykach niemicckich),

f. inne przcjawy wspotpracy, jak w ubieglym rokn mancwry fiot na Mo-
rzu Rattyckim, a w roku obecnym plaimwana wizyta. kra^owiiika »Komin-

tcrn« w Kilonii".

Pierwszc zadanie ztecone mjr. Kobylariskiemn polc-galo na przcslaniu

do contrali wszystkich uzyskanych dotyrhczas informacji o wspotpracy so-

wierko-nicmicckiej oraz zweryfikowanin danych zawartycli w opracowaniu

stanowi^cym zala,cznik do tej instrukcji.

W odpowiedzi na nowp zlecenia cciitrali piaaiwki wywiadowczc na tc-

ronic Rosji zacz<;ty nadsylac coraz wicccj danych na trmat wspotpracy so-

wiccko-niemicckiej. W polowic czerwca 1925 r. mjr. Kobylai'iski przekazat

istotne dano, sprawdznne nastQpnie w posrlstwach angielskim i czeskim,

z ktorych wynikato, iz nastajiita likwidacja finny tiiemioekioj Junkers-We-

rkc" w Filach pod Moskwa.. Rozostaly jrdynie warsztaty naprawcze rosyj-

sko-niomicckie towarzystwa ,,Deruliirt". Przyczyn^ likwidarjt fabryki samo-

lotow byly rozbieznosci obu stron co do warunkow produkcji. Przcdstawi-

ciolstwo niemicckie osifjgncjo znaczny dcficyt, dtatogo wstrzymano krcdyty

rzadowi sowicckiemu. Caly personel oraz maszyny i iirzadzonia zostaly wy-

cofa-TiP do Nic-micc. Rosjanie rirzysta.pili jodnak do iirudiamiaiiia produkcji

we wtasnym zakresie. Wydarzenie to nic wywarto wplywn na funkcjonowa-

niclinii lotniczcj Moskwa— Konigsberg. Urak byto wiadomosci o losacli filii

Junkersa w Rostowic nad Doncm i Turkiostanie, a takze na temat przedlu-

zenia linii lorniczej „Drndnftii" z Moskwy do Teh era mi 51
.

Z rozpoznania ptacdwck wywiadowczyrli Refrratu „Wsrtidd" wynikalo,

iz nastqpilo wyrazne orhiodzcnie stosutikow ekoiininifznych miedzy obu

stron ami. Obserwowano ria^te tarcia miedzy towarzystwa mi liandlowymi

obu stron. W informacji przoslanej do rrntrali stwierdzono: „Sowieci duzo

obiecuj^ vv mowach, a pdziiioj si? wyfofuj^". Jako przyklad podano roz-

pad towarzystwa „Rusgcrtorg" i wystapirnie z niego koncernu ..Otto Wolf".

Inne znane towarzystwo, „R.ustranzil", orgariiziija,rc komnnikarjc; wodn^ na

szlaku Hamburg — Leningrad — Niztiyj N'owgorod — Aslrarhari — Euzel

w 1921 r. pracowato znacznie gorzoj, a w polowic tf)2o r. znalazlo s'iq w sta-

dium likwidacji. Z kolei konccsje rolne ..K'rnppa", po nieurodzajii w 1924 r.,

wstrzymaly pomoc kredytow^ ze wzgledu na nieoplacalna. dzialalnosc. Nie-

micrkic towarzystwo akcyjne „Magar-Rybiiiski", zajmujacc sit; zagadnie-

niami lesno-kolejowymi, miato powazne zatargi z rzadem ZSRS i rozpoczgte

inwestyeje wstrzymato. Z obscrwacji attache wojskowego \\? w Moskwie

wynikalo, ze Nicmcy nic byli w stanic dac Rosji to. czego najbardzicj ocze-

kiwala, mianowicie cltugotcriTtinowydi kredytow.

Ograniczanic wymiatiy liandlowcj polwierdzaly danc z okrr.su pazdzier-

eksport import <>l> rot % lo onolnej siimv

Annlia

Niomcy

59 21)5

3(1 656

n 923

32 870

iu:t r<!6

5.1 52G

27.1

16,9
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Z zcstawipiiia tcgo wynikalo, ze po Rapallo stosnnki nipmiecko-sowieckie

miary wyrazna. tendpnrJQ wzmstowa., natomiast w potowic 1925 r. rozpocza.1

sic, spadck52
.

Llkwidacja fabryki samolotdw w Filach negatywnic wplyngla na roz-

wdj lotnictwa sowieckiego, dlatogo obsrrwowano prdby zwickszpnia importu
?. Ninnioc roznpgo rodzajn silttikdw. Rcferat „Wsclidd podjaj scisl^ wspdl-
pracc w tym zakresic. z Referatcm „Zadidd", kldry miat wickszp mozliwo-
sci slrdzcnia kontaktdw liandlowych na torrnic Nirtnicc. Jodnym z zagad-
nieii staly sie zamdwienia sowiockie na silniki lotniczc w zakladarh „I)MW"
w Monacliinm. Poniewaz Rofcrat „Wsrlidd" otrzymat w liprn 1928 r. in-

formacje, iz Zwiazck Sowierki zakupit liconrje na prodnkrjQ silnikow, zlecil

zarlanie Refcratowi „Zachdd", pologajacc na nstaloiiin, czy VRMW" rze-

czywisrie taka. liccncji; sprzedala, jak wygladala pmrpdiira odbioni silni-

kow, w Monarliiinn czy w Moskwic, czy przedstawicielc fabryki jczdza. do
Z.SRS oraz, z jakimi instytucjami sowicckiiiii wspdlprarnja.. Ponadto Referat
„\Vsrli6d" wysl.a.pil z propozycja. wylypowania zrddol informacji na tcrcnic

Niomicc, kldro moglyby przokazywac: daiic tia tcmat fabryk rosyjskich (ja-

kic, gdzte, ile prodnkiij^, jakosc i wartosr prodiikcji), a takzr dolyczace prac
instytutdw nankowo-badawczyrh. Rpleial „Wsclidd" dazyl ponadto do roz-

pracowania, wo wspdtpracy z Rpfcratpm ..Zaclidd", prodiikcji silnikow lot-

niczyrh w Z.SRS z nwzglpdnioniem icli lie/by oraz lypdw. Rplcrat „Zacbdd"
przpkazywal irilbrmacjc z tptpmi Niomirr. Miodzy innymi IS IX 1928 r. prze-
kazal dane, z ktdryr.li wynikalo, zc do 20 lipca Rosjariie oclcbrali zaledwie
pic/' silnikow, a. w sicrpnin szpsc dalszychw .

Z duza. nwaga. obsrrwowano ziiaczno wpfywy nicmirckic w Armii Czer- /

wonpj. Intercsnjace informarjp zdobywal por. Jerzy Niczbrzyrki, kierujacy
placdwka. wywiadowrza. „0-2" w Kijowip'. We wi/cAimi \'.)i0 r. przeslal

'

do cnnt-rali obszprny meldnnok, bedary podsiimowanicirt dzialalnosci kilkn

agpnlow. Jodon z nidi, obecny na poiifnym zobianin ofircrdw niemierkicli,

podal, ze gon. Werner von Hlomborg powirdzial: ,.nip dircrny popclniac
tyrli blcddw, jakie popdnilo NaezdiiP. Dowddzlwo riiormec-kic przed wojiiiv

siwialow^, nio wykorzysrawszy wszyslkicli mozliwosci i wplywdw, jakimi dys-
ponowalismy w armii rosyjskicj. Nic nns nip obchodzi gwiazda czerwona na
czapkarli armii rosyjskioj, kl.dra, w dalszym ciagit nwazamy za tak samo
rosyjska., jaka_ by la przrd 1917 r."

M
I'oiiicznik Niczbrzycki. kotneiitiijq.c tq

wypowicdz, sl.wicrdzil. zc gdyby nawol zoslala ona wymyslnna przez agenta,
to postcpowanip Nicmrow na terenic Z.SRS w pclni potwiprdzalo taki sto-

simck do Armii Czorwoncj.

Fstnieuic dnzycli wplywdw ninmierkicfi polwioidzal przpbicg jedncj z na-
rad po cwiczpniacb w rojonie Kijowa. GpiiPial von lllombrrg zaza.dal wyklu-
czenia z udzialu w tpj naradzto wszyslkicli osdb z jmtitsostaini, nic pelnia^-

cycli jcdnoczostiie fiinkcji dowddczycli. Oslro sptv.pdwil siq tcmu Siergiej

Gusiew, komisarz polityczny w XIV Korpnsic. VV cpznllacip zostal on odwo-
lany z zajmowaticgo slanowiska. Inni ofircrowic nipinipccy znchowywali sig

„w wysokim st.opnin Ifkrowazaro" w slosnnkn do przcdslawicipli posclstwa,
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nie utrzymywali z liimi zadnych stosiinkow towarzyskich .
Rosyjskie wladze

wojskowe godzily si? z taka. sytuacja. i przydziclaty Niemcom najcz?sciej ofi-

ccrow b. armii carskicj a nic- komunistow.

Porucznik Niozbrzycki obserwowal rowniez inne zjawisko. Oficerowie

sztabowi, ktorzy przebywali dtuzszy cza,s w Niemczcch, „zalnpnotyzowani"

militaryzmem niemieckim zatracili znpelnie zdolnosc do obiektywnej oceny

stosiinkow niomiccko-sowieckich. Naprzyj?ciu u konsula niemieckiego w Ki-

jowie plk Popow, byly szef sztabu XIV Korpiisu (byty oficcr Sztabu Gene-

ralnego armii carskiej), w przemowieniu wygloszonym w doskonalym j?zyku

iiipmicckim powiedzial wobec zaproszonych gosci cywilnycb, zwracajac si?

do ptk. Sterna: „uwazamy was za jedynycb sojusznikow w Enropie, nic mamy

dla was zadnvcb tajcmnic, pokazujcmy warn wszystkic naszc tecbniczne zdo-

byrzc. rhcem'v od was si? iiczyc". W rozultarie Popowa przenicsiono do Mo-

skwy.Wczcsnicj udoslcpnial on niomiockim ofkerom do zwirdzania sktady

cliemiczne w Kijowic. Na przyj?cie do konsiilatu niemiockirgo przybyl bez

powiadamiania przclozonych. Jcdnakzc sytuacja w Kijowic nie zmiemta si?,

poniewaz nastepca Popowa, szef sztabu XIV Korpiisu Kitczynski byl, jak

pisa) por. Niozbrzycki, „nie mnicj nadskakujacy Niemcom"55
.

Agent placowki kicrowanej przoz por. Niczbrzyckiogo, postngnjacy si?

kryptoninicm ,,-1001", informowal, ze takio stosunki panowaly rowniez w m-

nych okr?gac|i wojskowycli. Woroszylow, omawiajac przebieg manewrow

w' rcjonte Bobrnjska, krv'tycziiic wypowiodzial si? o stosunkach sowiecko-nie-

miorkich, stwicrdzaja.c: „po wypadkadi diiriskich nic moznamiec juz takiego

zaufania, z jakim odnosilismy si? do Niemcow wcze.sniej". Agent skomento-

wal t? wypowiedz jako poczatok zmiany we wzajemnych stpsimkach. Okreslit

ja. jako „ch?c jatrzenia i wywolywania spocjalnej podojrzliwosci do wszyst-

kidi Niemcow, przebywajacycli tia tercnic Sowietow". Wypowiodz Woroszy-

lowa korespondowala z innymi wydarzeniami, ktore mogly bye inspirowane

przoz OGPU. Z oceny por. Niczbrzyckicgo wynikalo, iz chodzilo o zaostrze-

nie cznjnosci sowieckicti specjalistow wojskowycli i sklonicnic ich do bardziej

ostroznego traktowania Niemcow. Placowka dysponowala informacjami, ze

OGPU przygotowywato akcj? antyniemiccka. na szcroka. skate, W polowie

wrzesnia 1929 r. arcsztowano przybyl^ do Kijowa zone ttrzednika niemiec-

kiogo MSZ, pania^ von Iklov, Rosjank? z pocliodzenia. n klorej podczas rewi-

zji znalcziono dwa paszporty: sowiecki i niomiecki, wydano na. jej nazwisko.

Postawiono jej zarzut prowadzenia szpicgostwa na rzocz Nietnioc konsulowi

niemiockiemu, Sommcrowi, intcrweniujaa>mu w pmkuratiirzc, poradzono,

aby 11 ic interesowal si? t^ sprawa,

Porucznik Niezbrzycki informowal central? o nowym groznym przedsi?-

wzi?ciu podjgtym przez OGPU. Ujawi.iono kilka przypadkow werbowama

przcz t? sluzbc; bylycb ollcerow niemicckicli i zaopatrywania icli w paszporty

sowiorkie. Ortcjalnie bvli oni traktowani jako specjalisci sprowadzeni z Nie-

mioc. Zdanicm Niezbrzyckiego byla to dobrze przygotowana kombinacja.

Rzekomi specjalisci powolywali si? na stosunki z konsidatom niemicckim.

.lednakze stwicrdzono, ze nic byli oni tain znani. Nast?pnic wspolpracow-
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nicy por. Niczbrzyckicgo ujawnili, iz w Kijowie pojawila sie gnipa takich

„specjalistow" przygotownjara si? do wyjazdu 11a Daleki Wscliod, by tarn

„stworzyc wywiad niemiecki". Grnpe, tc. zorgariizowal niejaki Kestner, lat

okoto cztcrdzicstu, byly oficor niemiecki, Slazak, po rewolucji zamieszkaly

w Sumach, gdzie ozcnil sie. i byl przez pewicn czas urzednikiem w tamtcj-

szym Ispoikomie. Wielokrotnie powolywal sie on na bliskio stosnnki Isiczace

go z konsulcm niemieckim i sekretarzem konsiilatu, jednak (jak ustalono)

w plarowce nikt go nie znat. Najblizszym wspolpracownikicm Kestnera byl

niojaki Reicbcr, Zyd, prawdopodobnie oficor OGPU 56
.

Placowka „0-2" itzyskala informacjc;, ze sekretarz konsiilatu niemiec-

kicgo w Kijowie, Wollny, organizowal wywiad, ale bez udzialu Kestnera

i Rcichcra. Porucznik Niezbrzycki dysponowal danymi swiadczqeytni o tym,

ze Wollny w cia^u ponad szesciu lat dzialalnosci stworzyl rozbudowana.

sial.kQ wywiadowcza., klora. wc wrzesniu 1929 r. zacza.1 przckazywac swemn
nast^pcy, sekrctarzowi kmi.stilatii niemicckiego w Odessie, Flatinowi.

Niezbrzycki, obserwujacy od dawna dzialalnosc wywiadn niemicckiego

na terenie Kijowa, stwierdzil, ze Niemcy nie analizowali micjscowej prasy,

gdyz, jak powicdzial sckretarz Wollny: „nie potrzebnjemy tntcjszej prasy,

poniewaz na tym terenie jest okolo stu naszycli inzynierow dobrze po-

informowanycb". Wypowiedz ta oraz inne informacjc, jakimi dysponowal
por. Niezbrzycki sklonila go do wysmiiecia wnioskn, iz akcja OGPU, polega-

ja.ca na podszywaniu sit; pod wywiad niemiecki, miala doprowadzic do kom-
promitacji sojnsznika. Placowka „0-2" notowala w tym okresie aktywna. dzia-

lalnosc sekretarzy konsnlatow niemieckicli w Charkowre, Sztreckera, w Ode-
ssie, Banna, i nrzednika konsiilatu, Bncliolza, a zwlaszcza sekretarza kijow-

skiego konsiilatu, Wollnego. Wcdhig por. Niczbrzyckicgo cliodzilo rowniez

o podjede „akcji zaczrpnej" , ktora miala cliarakt.or profilaktyczny. Rosja-

nie zamierzali dzieki skoinproinitowaniu nicktorycli olicjalnycb przedstawi-

cieli Niemiec i spccjalistdw, zmusic do zacliowania w przyszlosci oslroinosci

i powsciajjliwosi'i wlasnycli oficerow i przcdstawicieli instytucji cywilnych

ul rzymuja.cycli oficjaliic kontakty z Nicmrami.
Dzialania podejmowane przcz OGPU, inajacc cliarakter polityczny, nie-

wirle mialy wspolne.go z innymi kienmkami wspolpracy wojskowej mig-

dzy ZSRS a Niemcami. Poprawnie kszlaltowaly sic kontakty na najwyz-

szym szczeblu. Wcdlng attache wojskowego w Rerlinic, nijr. dypl. A, Szy-

maiiskicgo, ktory z uwaga. slcdzil tc- wspolpracy, inarszalek Tucliaczewski

byl w bliskicli slosunknrli towarzyskirb z goneralami: Seecklcm, Kurtem
von Sdilciclierem i Wernerem von Fritsclieni. Rosjanie z niepokojem obscr-

wowali wcwnctrzne kryzysy w Rzeszy. Po dvmisji gen. Seockta (w 1!)26 r.

z blalicgo powodn, gdyz bez zgody rzadii przyjat do wojska najstarszego

syna by lego nn.stQpcy tromt), Moskwa. (zaalannownna strata darzonego jej

zaufanicm generala Reiscliwoliry) zwrocila sit; do Rcrlina o wyjainienie tej

zmiany na najwyzszym stanowiskn wojskowym. General Sclilciclier zapew-
nil Rosjan, ze odejscie Seeckta w nirzyni nie naruszy dotycliezasowej wspol-

pracy obu paristw. Na dowod tcgo zaprosil niisJQ Arinii Czcrwonej na Slask,

gdzie odbywaly si? cwiczenia 07
.
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Potwierdzeniem dobrze ukladajacej sig wspolpracy na najwyzszym

szczeblu byt iidzial przcdstawicicli dowodztwaniemieckiego na wiclu manew-

rach organizowanych przez Rosjan. Na wie-lkic sowierkic manewry pod Kijo-

wcm w 1930 r., w ktorych sztab niemiccki sugerowal przoprowadzetiie wstgp-

nych doswiadczeri desantowych na wielka. skalg, do Rosji przybyla liczna

grupa fachowrow z Rzeszy. W 1932 r. Roidiswelira przeprowadztta cwiczenia

polowe opodal polskich granic, pod Slnbicami. Wzial w nirli udzial marsza-

lok Tnchaczewski w licznym otoczenin wyzszych ofirerdw sowterkich58 .

Wazna. forma, wspolpracy, stedzona. nwaznie przez Oddzial TT, byly ba-

daiiia i pioby sprzgtu wojskowogo przoprowadzane na poligonach sowiec-

kicli i niemieckich. Obserwowano cwic.zenia pilotow niemiorkicli latajacych

11a .Jnnkersach i Dornierach w Lipieckn, polozonym na potudnie od Mo-

skwy. Sledzono takze badania prot.otypow najnowszycli czolgow na poligo-

nic JCama" polozonym na wsclidd od Kazania, w rrjonie Izcwska nad rzeka.

Kami}..

Oboz doswiadczalny ,Kama" ( Ve.rmichstalion »Kamn«) odgrywal szcze-

golnc znaczcnie we wspolpracy sowiecko-nicmieckioj. Glownym zadaniem

jcgo kierownictwa bylo zapewnicnie wtasciwego wyszkolenia prowadzonego

dla dowodcow czolgow, dowddcow koTnpanii, baotidw i wigkszych lormacji

pancernycli. W obozie tym prowadzono takze doswiadczrnia z niemieckimi

czolg'ami oraz badania porownawczc broni pancerncj wyprodnkowanej w tn-

nyclt paristwacli. Na jego terenie znajdowal .sig doswiadczalny poligon arty-

leryjski.

Z rozpoznania R^lcratu „Wschdd" wynikalo, ze nczestnikami szkoleri

byli zolnierze niomieccy i rosyjscy. Wsiod niemieckich nczcslnikdw kursow

p'rzewazali rzynni oficerowie Rcisdiwehry, wywodzary sig z arlylcrii i wojsk

Ificznosci. Kiirsy organizowane na terenie ..Karny" Irwaly dwa lata w dwoch

cyklach. Szkolciiie w kazdym cyklu bylo podziclone na trzy okresy, od maja

do listopada odbywalo sic w „Kamie", od stycznia do kwietnia w Berlinie

i od maja do listopada ponownic w „Kainic". Zajgcia w Br-rlinie odbywaly

sig w h'mftfahrlehstahacli, natomiast w Rosji prowadzili jo oficerowie i inzy-

nierowic nicinicccy
59

.

Oddzial II by] zorientowany w rharakterze prowadzonycli doswiadczeri.

Znanc byly rowniez typy czolgow nicinieekicli, ich dane icclmirzno-taktyczne

i szczegdly konstrukcyjne. Sprzgt transportowano w czgsciacb droga. wodna.

zc Szczecina do Leningrad!!. Montowany by I dopicio na miejsrn w „Kamie".

Zaloge. obozu stanowili oficerowie niomieccy. K'ierownikiem jego do

korica 1929 r. by! pplk Malbrand. .Jego nastgpea. zas gen. Lntz, szef Inspek-

tion dcr h'raflfilhrtrtippen, nzywajacy psendonimu ,.Lnx". Kicrownikiem od-

dzialu doswiadczalnego obozu w 1931 r. by! mjr Princr. \V latach 1926-1929,

bgda.c kapitanem, prarowa) w rcferacie przemysln wqjemiego Ilmreswaffe-

numt w Berlinie. Zalogg obozu doswiadczalnego ( Vemmhimbreihmg) sta-

nowili inzynior dyplomowany, dwocli inzynieiow, Irzerli mistrzow, instruk-

tor jazdy, dwocli przodownikow, dwiina.stn rosyjskicli robotnikow (w tym
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osmiti slusarzy samocliodowych), osrnin eloklromonterdw, dwdch pomocni-

kow, jedna „sifa biurowa", rysownik.

Referat „Wschdd" znal dane personalis osdb praciijacycb w tym obozie.

Znano rdwniez nazwiska i blizszc dane o przebiegn sluzby wojskowej uczest-

nikdw poszczegdlnych ktirsdw. We wrzesiiiu 1029 r. w „Kamie" przebywalo

siedemnastu oficerdw niemiockich w stopniadi podporuczntk, ponicznik i ka-

pitan oraz dziewteciu oficerdw sowieckich. 23 VII 19.11 r. przybyla tu nic-

spodziewanie komisja Armii Czerwoncj w skfadzic Tjagunow, szcf fakultctu

mechanicznego i motoryzacji przy akademii wojskowej w Leningradzie —
z adiutantami Danczenka. i Wiorszyiiincm, oraz Lebiedicw — adiutant Cha-

lcbskiego, szefa motoryzacji i meclianizacji Armii Czerwonej. Komisja za-

zadata dostaw komplctncj wiezy dla ciagnikdw (Gross-Traktoren-Turm)

z iizbrojeniem i przyrzadami. Podczas roznidw z kicrownictwom obozn usta-

iono, 7,c w zamian Rosjanie przekaza (iwa. male czolgi angiotskic typu „Car-

den Loyds". Z opublikowanycli po wojnie wsponmioi'i pplk. dypl. Szymari-

skiego, attache wojskowogo w Berlin ie, wynika, ze Oddziaf II dysponowa.t

dobrym rozpoznanieni „Kamy" i znal blizszc szczcgdly na temat prowadzo-

nycli tam doswiadczeri" .

Oddzial II slcdzit rdwniez rozwdj sowicckiego przomyslu cliemicznego

oraz kontakty Rosjan w tej dziedzinic zc spccjalistami nicmicckimi. 8 X
1930 r. Referat „Wsclidd" otrzyinat iufbrmarje. z placdwki „F.A.", iz przez

kilka micsiecy w lierlinie przebywal prof. Wladimir [patjew, przedstawiciel

tnistu fabryk cliemicznych w ZSRS, dciegowany prawdopodobnie w celu

koiitynnacji wspdlpracy. Proiesor Ipatjew by I ziianyiri na swiccie specjalista,

w dziedzinic badania gazdw. Nalezal do gldwnych organizafordw przcmyslu

cliemicznego w Rosji. Jako ciokawostkc podano fakt. iz w willi nalczaccj do

jego brata zainordowano ostatniego earn. Rosji.

W polowic wrzesnia 1930 r. prof". Ipatjew wyjechat statkiem „I]remen"

do Standw Zjednoczonych, aby zapoznac sic; z funkejonowaniem amerykari-

skiego przeniysln clicinicznego i mozliwosriami przoslawienia go na .
produk-

cjc. wojenna. Placdwka la niiala bozposrednie „dojsYie" do zony profesora,

ktdra pozostala w Bcrlinie, postanowiono wicc zaintcrcsnwac siq dalsza jego

dzialalnoscia. po powrocie61 .

Inna. informacja, pochodzaca z porzalkn 1931 r., agent a zatrudnionego

w posclstwie sowieckim w Warsza.wie, swiadrzyia. o zmianacli w polityce gos-

podarczej ZSRS po wypowiedziach Stalina zamieszczanycli rdwniez w prasie

sowieckiej. Wcdlng personeln Poselstwa Hosja Sowicrka niiala w najbliz-

szycli latach sprowadzic z zagranicy okolo miliona rdznego rodzajti fachow-

cdw i specjalisldw. Zamierzcnia tc wynika ly z dyiiaiiiirznie rozwijajacego

si<; przomyslu sowieckicgo oraz zaknpu nowoczesiiogo sprzetti i maszyn na

Zaciiodzie, gldwnic w Nirmczech. Na. przyklad w zakladacli „.Siemens-Hal-

ske" Rosjanie zamdwili radiostacje ua<lawcze o niocy 100, 150, 300, 500 oraz

1000 kVV, ktdre mialy bye dostarczone w 1932 r. Inna [abryka— AEG w Nic-

derclioneweidc — otrzymala zamdwionie na transformatory. Wraz z pro-

duktami tej fabryki do ZSRS wyjecliaii iiizynicrowie i monterzy niemieccy.

319



Firma ..Schwarzkopf" w Wildan realizowala zamowienie sowieckie na dwa-

naicie ciezkich lokomotyw.

W maju 1931 r. Referat „Zachod" przekazal wazne informacje, ze w Ber-

linie przy Technische Hochschule zorganizowano kurs spccjalny w zwia^ku

z wyjazdami do Rosji niemieckich inzynierdw i mechanikow. Ich zadaniem

bylo montowaniezaknpionych w Niemczech silnikdw totniczych oraz wyszko-

lenie mechanikdw i robotnikdw sowieckich. Z informacji pochodzacej z tego

samego zrodta wynikalo, ze zaklady „Krnppa" dostarczaty do Zwiazku So-

wieckiego bloki stalowe przeznaczone do kucia piyt stalowych dla artylerii

ciezkiej. Informacje te swiadczyly o utrzymywaniu sie wspdlpracy wojskowej

na roznych plaszczyznach63 .

Po dojsciu Hitlera do wladzy nastapito ochlodzenie w stosunkach nie-

miecko-sowieckich. Jednakze obserwowano rdwnici pewne oznaki zapowia-

dajace odnowienie wspdlpracy. 7 XI 1935 V. na przyjechi w Moskwie Li-

twinow przepijal do amhasadora nieniieckiego „za odrodzenic naszej przy-

jazni", a jedon 7. dyplomatdw sowieckich mowil niooficjalnie, ze uklad ber-

liiiski z 192G r. warto by zastapic paktem o nieagresji. Jeszcze w kwietniu

1935 r., bezposrednio przed podpisaniem paktn franensko-sowieckiego, mi?-

dzy Hjalmarem Schachtem a Kandetakim doszlo do zawarcia ukladu, zgod-

nie z ktorym ZSRS do czerwea 1937 r. mial otrzymac kredyt w wysokosci

dwustii miliondw marck. W maju 1936 r. Kandelaki byt gosciem Hcrmanna

Goringa i wymienial z nim uprzejmosci. Na przelomic lat 1936 i 1937 Kan-

delaki przed'stawil Schachtowi propozyeje. pertraktacji, ale Hitler nie wyrazil

na to zgody.

Owa lata pdznicj Oddziat II notowal przejawy represji wobec fachow-

cdw niemieckich podejmowane przez wladze Rosji Sowieckiej. Na poczatku

listopada 1937 r. stwierdzono, iz arcsztowaiio okolo czterystu inzynierdw

1 specjalistow. Wszelkie interwencje Amhasady III Rzeszy w tej sprawie

byly bczskuteczne. Sposrod tej liczby dwadzicscia siedem osob wydalono do

Nicmiec po uzyskaniu od nich zeznari, ze dopuscili si? takich przestQpstw,

jak szpiegostwo, sabotaz i utrzymywanie poufnych kontaktdw z Ambasad^

i Konsnlatem III Rzeszy w Zwiazku Sowieckim. Wsrod osob wydalonych zna-

lazla sig aresztowana w polowie 1937 r. urzedniczka konsnlatu nicmieckiego

w Kijowie. Ponadto wtadze sowieckie zazadaly natychmiastowegoodwolania

konsula generalnego Rzeszy w Leningradzie, Rudolfa Sommera, zarzucajac

mu uprawianic szpiegostwa, popieranie szkodnictwa i sabotazu .

W nastQpnym roku sytuacja si? nie poprawila. Obscrwowano nasilajace

sic; szykany zc stronv wladz ZSRS wobec obywatcli i placowck niemieckich.

W marcu 1938 r. Oddzial II otrzymat informacje o ainsztowaniu pieciu oby-

watcli sowieckich zatnidnionych w konsulacie niemierkim w Kijowie; rowno-

czesnie zamknieto doplyw gazii, wody i dektrycznosVi do tej placdwki. Przed

bndynkiem postawionodwoch milicjaTitow, ktorzy nie wpnszczali nawet oby-

wateli niemieckich, o ile ci nie mieli specjalnych przepnstek wystawionych

przez miejscowe OGPU. W odpowiedzi na te szykany rzad niomiecki powzi^l
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drcyzjc o
i

zamknigchi konsulatow ZSRS w IJambnrgn t Krdlcwrii oraz likwi-
darji dwocli ostalnidi wlasnyrh konsulatow w Kijowio i Nowosyhirsktf*4

.

Wzajcmnym szykanom i ropresjom lowarzyszyly prdby flir'tu na szcze-
1)1 11 dyplomat.yrznym. Po Monacliinm sowiorki wirrniinistrr spraw zagranicz-
nyrli wypowiedzial do ambasadora Francji w Moskwic, Conlondre, slynne
zdaiiic: „Obornie nip mamy innogo wyjsria jak czwarty rozbidr Polski".
VV koriru 19.18 r. obsorwowa.no picrwszp oznaki oripplrnia stosunkdw so-
wiMko-nicmirrkicli. Sygnalem bylo porozimiipiiic micdzy hrabia Fricdrirhcm
Wrrnercm von Sehuloiibiirgipm a Maksimern Litwinowem z pazdziornika
1938 r. o wslrzymanin si<; od wzajemnyrli atakdw na glowy obu paiistw.
22 grudnia 1938 r. podpisano uklad kirdytowo-towarowy, przewiduj^cy
przyznanie ZSRS krcdyldw w wysokosd dwnstu niiliondw'marok oraz do-
stawy ze Zwiaxku Sowiorkiego Ho Nieinirc waznycb stirowrdwst.rategicznych.W koriru lutcgo 1939 r. toczyly si ? daiszc rozmowy na Inn at nowcgo nkladu
kredytowo-towarowpgn. kldry podpisano dopiero 19 siorpnia 1939 r., trzy dni
przpd wyjazdcm Joaliiina von R.ihbentropa do Moskwy.

e. Efekty dzialalnosci wywiadu przeciwko Zwiazkowi
Sowieckiemu od marca do wrzesnia 1939 roku

Oddzial II Szlabn Gldwncgo WP od dnigiej polowy lat trzydziestych
dysponowa! pownymi i spiawdzonymi inlbrmacjami o lokalizacji zgrupo-
waii Armii Czprwonpj nie tylko w dwustnkilontptiowvm pasip od granicy
wschodnicj, ale rownioz w glebi Rosji Sowiockicj, na przvklad w rejonie
Mmsk-Bobrujsk- Slnck znajdowalo siq od szosciu doosmiii dywizji picchoty,
trzy-rztery dywizjp kawalorii, dwie-trzy dywizje panrprnp oraz kilka bry-
gad lotniczyrh. Podobnp zgrnpowania zlokalizownno zarriwno na pdlnocy,
jak i na politdniu. w okr^gn kijowskim. Wojska tc nl.rzvmvwa.no w stalej
gotowosa bojowoj z lirzobnosria. przewidziana, na wypadck wojny. Tylko te
zgrnpowania Arniii CVrwoncj, bez spcrjalnego wsparria lnl> mobilizacji,
mogly stanowir w kazclrj cliwili bardzo powaziie zagrozonio'*.

Nalczy przypomnipc, iz w latach 193', 1937 naslapit dalszy rozwdj or-
ganizacyjny jpdnoslck Armii Czmvonoj zgrupowanydi w trzp'rh okregach
zarliodnich. Przybylo wdwrza.s o.siem dywizji kawalc'rii. siedom dywizji pic-
choty, trzy brygady lolnirze oraz jedpnaspic baondw rzolgdw. Sowicckie lot-
nictwo wojskowc zgrnpowarip bylo w trzecli armiarli. Irzvdzipstn osmiu bry-
gadach i stn picUiastn pulkach. Liczrbnosr Armii Czorwonpj na poczatku
1939 r. obliczono na <o najmniej sto trzydzicsci dywizji pirrlioty, trzydziesci
pice dywizji kawalprii, pi<;c do sicdniin korpusow molomicch (odpowiednik
nipmieckich dywizji paiirernyrh) 66

. W tyni okrpsio statt Wojska Polskicgo
na stopie pokojowcj wynosit: trzydziesci dywizji pirrholy. jodpnascic brygad
kawalcrii i brygady kawalnii zniotoryzowatipj.

Jpdnoczpsnio obsnrwowano rozbiidowe drdg straipgirznycb ku granicy
lofpwskiej i polskioj oraz lokalizacji wielkicli rcjondw wyladowrzych w bia-
lomskim i kijowskim okr^garli wojskowyrli. Bylo to nipzgodno z rosyjskimi

21 - Wywrail pulskj...
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zasadami obrony. Oprckz poddagnicda r.^^'Jl^jSSri
i kawalerii, stwicrdzono takze obccnosd wiolk.cli jcdnostok bron. pancernej,

ktorc byly „wybitnym narzedziem ofcnsywy '.

Potwicrdzn.icm, ze stan rozpoznania potencjah. 7^"^.^^.
ninzo sasiada wiosna 1939 r. byl zadowala.ia.cy stanow.i na.stcpuja.cy fakt.

SdSnv nXaf ,.Rosja" w kwietniii 1939 r. przygotowal opracowanic

bSET^mdck Kti^nt Woroszylow wyglosHP-™"^
tcryzujacc wartosc Arniii Czerwonej. Dane i oceny zawarto w P/^°~
w , icwielkim stopniu odbicgaly od opracowan polsk.rgp wyw.adu dlatego

Ta ,pca szefa Oddxtalu II, plk dypl. Engjldit, rozcslal ^rc^.czen.c pr e-

mowTcnia jako zalacznik nr 10 do dokumentu ^T^XSTtrSJdo

M
^O°prtowanio to zawicvalo dane dotycZaco m.in.: H,,i

.

a " ^"f'
S*'

svU.acji naDalckim Wfhonxle, zaopatrzema w »™{«v j
""'» podnaiu

tcrvtoriaino-wojskowego. cwiczen z gaz.nn .ojowyl,n. o 1 ^ ^
ailowvch 11a mvage zasl.igiwaty infonnacje o orgamstacj 1 36 dyw.zp pie

Sotv^no orvzo^noj. IMcrat „RoSja« zwracal ..wage, ,. w dn.g.ej po-

fowie 1938 r. Wv.lv zmiany w podziale wo.jskowo-tnytonab.ym ZSRS po-

KSh« I ..Uvo.zoi.. nowyd, Qkrogow wojskowych w zaol.odn.cj g
Kos J zmianic nazw okregow woj^owyd, gn,, -czacyd, z^^Z
darji Front.. Dalokowsd.odnicgo. Nowy.n. ok.cga.™

J»>J> .

'~J

wXe"

e
nmOkrwi (OWO) i iuilinimkij IVojennw Okrug (kttO). I rzoprowadzone

"Sa, v wo"nii Oldziain IT <niaty na ccln ...prawnic.no organ.zacj. okregow

orT podkrLlenic, iz waga Zwiazk,, Sowickiogo na zac ,0
,
z, je.* .kg*

wana przed wszyslki.11 przcciwko paiistwom lozqcyn. na pol.idmc od bloku

pai'istw ba.ltyckirli.

Szczego'lowo ondwi.no organizacj, 36 dywizji picclmty
»™^"JJ^'

nodkroslaiac \r bvla to jodyna tcgo typ.i rdnoslka znana I Oddz.atowu

pthota S dvwizji. anvlria oraz inne oddzialy byly przowozone na samo-

I oIh.rh diS r I . Om.iano, ze ctap clzicnny jodnoslk zmotoryzowanej

od S 1 do W..L. kilometrow, a nocny osia^al rztc-rdziesc,?™™^
ceo S ybkosc pomszania sic. szacowano ,,a dwadz.rsna p.or do trzydz-e stu

kSctrow na. godziuc. W nocy na dobrcj drodzo ..ogla os.agn,c dz,es1Qc

do pictnastu kiloniotmw na godz.nQ.

Oddzial II dvsponowat szczegolowymi danymi o po.szrzcgolnyd. oddz.a-

hrl. tci ywi/ii Pi Ik picchotv I'.czyl okolo i,vsiVa sicliiiinsot bidz.
.
byl wy-

p^ajTSiiv sto
1

pi,cd^Siat kb.>^™^^!£Z.
matvfz. e okolo dwnstu rcwohvcrdw.os.cnHlz.es^t jwlrn g..rUc/,y, flziw?

dzSTrkm, picnl.iosiat cztcy ckn, or« ti*y zos.awv ckm przcwcwlot.u-
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czycli. Ponad to putk byl wyposazony w dwanascie armat przcctwpancernycli

45 mm, i szesc armat ppatic. ptilkowycli 7G.2 mm wz. PA-27.

W przemowieniu marszatka Woroszylowa zwrocono iiwag^ na fakt,

iz wide micjsca poswiccil najblizszym sasiadom ZSRS, zwlaszcza Polsce.

Przedstawiajac stan zbrojeri poszczcgolnych paiistw enropejskicli, wskazal

na wzrost wydatkow wojskowych w na.szym kraju i zwigkszptiic liczby sa-

molotow (z szesciuset trzydzicsln czterecli w 193-1 r. do tysiaca stu jcden
w 1 038 r.). Woroszylow staral sic. przy tym wykazac, zc Rosja Sowiecka
„stale pozostaje pod grozb^ wojennej agresji faszyzmn", natomia-st najblizsi

sasiodzi o nastawicniii pokojowym „niewiele robia., by bye gotowymi do od-
parcia grozacej im agrcsji". Oceniajac tc. sylnacjc, siwicrdzil, ze ZSRS dla-

tego miisi sic. inlensywnic zbroic i bye w pogotowin. Nalezy zaznaczyc, iz

doktadnie odwrotnie argnmentowa.no potrzebg zbrojeii w Polsre.

Woroszylow przedstawil rowniez stan organizacyjny Armii Czerwonej
i jej gotowo.se bojowa. Slwierdxit, ze w stosnnku do 193-1 r. stan liczebny ar-

mii wzrdsl o ponad dwiescie procont. Etalowy stan dywizji pioclioty wzrdsl

7. trzynastu do osiomna.stii tysi(;cy zotnierzy. Zwiekszono liezbe artylerii

w dywizjacli i silo, ognia karabinow maszynowych, a takie site; nderzemowa.
kompanii pieclioty. Typowy korptis pioclioty byl du/.a jodnostka bojowa. o sta-

mp okoio szesrdzicsienn tysiecy zolnierzy. wyposazonq w artylcrie; i czolgi.

Stan liczebny broni pancernej wzrost od 193-1 r. o ponad sto picrdziesiat pro-

cent, iiczba czolgdw o prawio dwiescie procont, a samoclioddw pancernych
az o szescset piccdzios'rat procont.

W komentarzii .Sainodzielnego Releratii
%,Rosja" podkrcslano, ze nie

wszystkie dano zawarle w mowie Woroszylowa mogfy bye zweryfikowane
przez II Oddzial. Ponadto zawierala on a wiele sformnlowaii agitacyjnych
i zaokraglonycli danych, Jako islotne nznano potwiordzonie tondencji prze-

chodzenia z systemn (cry tori alnego na kadrowy. Wedlug obliczeri Oddzialu II

z 193-1 r. stan RKKA oceniano na dzicwiccsct czlerdziesci tysiecy. Wedlug
Woroszylowa aktualny stan armii miat osiagnqc prawie dwa miliony. Liczba
ta by Ia zblizona do ustaleri IT Oddzialu. K'ilka miosiccy pdzniej stan po-
kojowy Armii Czerwonej przekroczyl dwa miliony znlnicrzy. Na wyposaze-
n i ii wszystkteh sil bylo okolo czlcrdzicstu piccin tysiecy dzial i mozdzierzy,
przszlo pietnascic tysiecy czolgdw i ponad dzicsiee tysiecy samolotdw.

Zadaniem Oddzialu II bylo informowanie nie t.ylkoozachodzaeych zmia-
nacli w zgrupowaniacli na. terenie zacliodnicli okr<;gdw wojskowych, ale takze
sygnalizowanie cwentnalnycb przesimic(! wojsk w kiemnkn polskiej granicy,

przygotowan do inobilizacji i mozlivyosci ewentualnej agresji. Jodnakze za-

sadnicze znaczenie miala od]iowiedz na pytania: K'to pierwszy, N'iemcy czy
ZSRS, napadnie na Polsk?? i czy ZSRS tnozc zaatakowae Polsk? wspolnie
z Niemcami?

Z przedstawionego wczesniej stann rozpoznania potencjalu wojskowego
Rosji i Niemicc oraz statui stosunkow miedzy tytui paiistwami wynikato,
ze niebezpieczei'istwo stopniowo pizesnwalo si<; na zachod. Jednakze przez
prawie dwadziesria lat zakladano, iz Polska zostanie zaatakowana najpierw
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ze wschodu. Tomu zalozeni.. byty podporzadkowanc wszclkie prace przygo-

towawcze podcjmowane przez Generally Inspektorat S. ^"-Ojuycl, ,
ztab

Gtowny. SzcfSztabu Gldwnego, gen. Stach.cwicz, stw.erdzd: ..Gencralny In-

sneklor nie przewidywal na razie prowadzcnia sludiow i przygotowaii wojny

11 f™Lh rownoczesnic (wypadck „R" plus JT). Stomnk. pobtycznc

ndcdzy Niemcami i Rosfcpo dojfciu do wladzy Hitler* pogorszyly s,o. znacz-

nie i wspolpraca wojskowaobu panslw nstata. Coraz bardz.cj wrogic nasta-

wienic Nicmirc do Rosji sprawilo, ze wedlng powszeclmej oceny politycsnej,

tak rzadu polskicgo, jak i rzadow pafistw zarbodnich. mozhwosr porozumie-

nia iSjl. Nicmiil, a tym bardziej wspolnego ich dziatania. byl» .m»>
wowczas za nioprawdopodobrta.

PoRorszPiiie w stosunkacli sowiocko-nicmieckicli obserwowanc na prze-

lon.io lal 193R/1939 ugrmilowalo w Szlabie Clownym poglad wyklncrajvy

mozliwosc poroznmionia sic. t.vrl, pai'.stw. a tym Wdzitj wy^piema ZSRS

przoriwko Polsrc. Przelamanic takiego nastawiema mogly spowodowac tylko

wvprzedzaja.ee inlbrmacjc wywiadowrze popartc odpowicdm.ni dokumen-

tami sztabowvmi Inb politvrznymi. .Icdnakze dzisiaj w.adomo, ze najwaz-

ni^ze decyzje o wspolncj napasd na Polske zapadly dopicro w przededn.u

wojuv. . ,

*

Rcferat ,.Wscli6cI" nie dysponowal w tym okresie agontura, ktora mo-

th zdobyc doknmenly lub jakiekolwiok ma.oia.ly na. irii tomal. poclio<lz*e

Lowiockicl, kol rza.dow.vcb Lib Sztabu Gonrndncgn Ann,. Ozerwon cj Od-

dzial II mogl jcdyiiic liczyc na pomoc soju.szn.czyib wyw.ado* lub wyniki

o scrwacji wtasmxh placowek. Nie o,nacza to jednak. ic me uzysk.wano ra-

Lrmacji/ktore powinny sklonb -o.skie wladzc cy.il
I

„r ,
wojs owe do rew.j,

tveh pogladow. Informacjc zdobywane przez Oddz.al II MSZ od wiosny

193*) r nie wskazywalv wprawdzie jcdnoznarzme na mozl.wosc rownocze-

snego ataku ze stronv najgrozniejszych sasiadow, ale powniy spottac »« ze

znacznie wiek.szvm zrozumicniem i spowodowac rcw.zje stratcgii wojennej.

W marcii 1939 r. Oddzial II dost.arcxyl mformaoje swiadrz^cc o zary-

sowujacej sic. tendencji do nawi^zania blizszych kontaktow m,<;dzy rzadam.

ZSRS i HI R7«hsv. Na posicdzcniacli Blura Politycznogo snoraly *iq koncep-

fjr Crigorija Pol'iomkina. zwolennika soj.isz.. z Niemcami. i ^™°™< J>P°-

wiadainccgo sic «a zblitenicm z Anglia, Na XVIII Z.Hdz.e \N KP{b) Statin

zaaiakowa! Wiclk^ Brytanic. i Francjc, okroslajv to panstwa jako podzega-

czv pokoju w Kiiropie. starajvych sieo zalrucie atmosfcry m.cdzy Mcmcam.

a ZSRS bez dostatccznvd. do lego podstaw. .lednocze.sn.e w przemowLeniach

Stalina zabraklo akcen.ow antvniemicckicl,. Aneksja Czech dokonana przez

III Uzesze podczas obrad XVIII Z.jazdu me znalazla zadnego oddzwigku
.

Z drueiei stronv obscrwowaiio stosnnek llitlera do wschodniego aajnada.

StwiordH.no zc- w przemowienh. niemieckiego dyktatora wygloszotiym z oka-

ziTodowania panccrnika „Bisma,ck'\ brak bylo akcen.6w antvsow.eck.c:h

Kanclerz Rzcszv sugcrowal nawrol do polilyki Bismarrka, o,.icraJVcj biq na

zhlijconiii z Rosja, Rowniez wiele imiycli inlbrmacji wskazywalo nastopn.ow^
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zmianc w stosnnkarh sowiccko-nicmirrkicli. Wystapipiiio Wiaczcslawa Mo-
lotowa na III Scsji Ratty Najwyzszpj ZSRS lalcm 1039 r. bvlo zapowiedzia
wznowienia rokowan handlowych z Nipincami. Low Trocki w „IJiu]ctynie
Opozycji" oskarzyl Slalina o zdradc rcwolnrji przoz porozumienic sic z Hi-
llerorn. Informacjc tc miaty istotnc znarzcnic przy nrializowanin stanu sto-
stinkow obu na.sz.ycli sasiaddw, a tizyskanic; icli me wvmagalo nzyria agcntury
II Oddzialu,

^
Raporty Rcfcratu „Wscli6d" z rzorwca 1930 r. inldrmowaly o wzro-

scie wyladowywancgo sprKQtn ze. slalkow nieinicckidi w I.eningradzie At-
tache wojskowy w FJorlinic, pptk. dypl. Antoni Szvmaiiski, informowal
w koiiru czerwra o siigpstiach gen. Rodonschatza, a by Poiska przyjcla pro-
pozycjc Hitlcra, gdyz odmowa mozc poria.gnac za soba fatalne nastcpstwa.
V\ zwiazku z prowadzon,vtui od dlnz.szpgo rzasn rokowan in mi nipmtprko-so-
wiockimi w Oddzialc I! potiaklowano Irn mpldniipk z Bcrlina jako jedcn
Z lirznych nariskdw tnajarycli na coin nzyskanie ustcpstw zc strotiy Polski 71

.

Wazne hilbrmnqp naplywaly z 1'aiyza. Fimkcjonowala tarn placdwka
wywiadowcza ..Lpromte", kirrowana przez Micliala IJaliriskicgo z Refe-
ratu ..Wschod", Pracowala na rzorz obn lofrratdw. alp organizacyjiiie byta
podporzadkowana Rcloralowi .,Zarhdd". 22 sierpnia 1039 r. o godzinic
l.
r
i.00 przcslala otia drppszc- szyfrowa. z kldroj wvnikato. zp rozmowv so-

wirrko-memicrkic weszly w novva laze-. Nalozy podkrrslic, iz Mototow zako-
muiiikowat Srhnlcnbingowi 21 sierpnia o godzinic 17.00, iz Ribhptifrop jest
zaproszouy do stolicy ZSRS na 23 VIII. nnt.omtast dcpcsza svgnntizniaca
ten fakt zostala wyslana z Paryzaj.tz 22 VIII o godzinic 12.50," rzyli ponad
dobc pozniej. Tuorownik plardwki donnish ,.Przyja<iele zaskoczeni paktem
nicmircko-sowKjckim, szczegdldw w dalszym rragn nir posiadajn. Widac za-
mepokojcme. czy Poiska nie nslapi zo swvch dolvrhczasowvrh pozycji" 73

..l.eromtc" informowala takzp o mcharli jednostck nicmicckirh. Ponadto
znalazlo sic w tcj dcposzy imstepnjnrp sLwicrdzcnir: ..Zrddlo pewne przy-
janot podajc, zc roxsl.rzygajiiro kmki zc strotiy Nir-mior nastapia w koiicn
miosiaca, Jakie tnaja to bye posnniccia zrddlo zanicldnjc: mi po zbadaniu".

21 VII
I
nadcszla kolcjna. vvazna d<-]irsza ..Lccomlr'a". Xosila onn na do-

knmcnne franrnskini datC 21 VIII 1930 r. Trcsc deposzy byta nast.Qpnja.ca73
:

„I) Zrddlo pewne, dobrc: [ntnisywiip rokowan ia niemircko-sowicckie
Rozpocz?cie akcji zbrojnpj ])izociw Polscp dn. 26-2S VIII 39, Na dzioti 4 IX
39 przcwidziane osiagnicde dawnoj gran icy niciiiiocko-rosvjskipj. Z chwila
oknpacji dawnycb prowincji wszczecie rokowan przcz Mnssoliniogo.

2) Zrddlo pewne Fiancnzdw: widziano karty powolania z tcrminem za-
moldowama sic na trzcci dzicti mob. w I'oznaniu.

3) Poza tym „YV
nip konstatnja zwi^kszonego lonipa konrontracii we-

wiic-).ti?, i na Zachodzic'*.

Dopcsza la zostala dorpczona kiprownikowi SainodziehiPgo Rnferatn
..^ipniry o godzinic 22.30. Podpisat ja po o<lszyrmwaniii dvznrnv Rcfrratn
„Zacliod" kpl, Zdzislaw Witt.
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postawa"74

n» cmigracji przyezyny kM;i wfwii.iowsj. «
° j. „,saJ,m i pt!c-

plk .lypl. J6*cf r^'rtV«r^^*p°vAvi t";.uwionedoPd.H
1Q1Q r yaerozcnieze wscliodn: .,bo\\irt> s^ pi/.yL i.>im

1 , t ,,„i«ia.

z „»«ihjvcs<. »? ssagto/.cm. 7. /.»dio.l», j'V. i
hot.wwra j i

la .topic wojcmcj o.lcmDHfcic dywHyi P c lm y ,h crn bog

i okolo dw6ch i P61 dywi«. --r

^°^;^/ ^ i o da o sw4. Mimo

Lonio'nold pod^cia tak cov^i^yd, w Ich poj^nu krokow.
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Nie majare gldiszego nzasadnienia wahania marszalka Rydza-Smiglego
i ministra Jdzefa Ticcka w nastcpnycli dniacls spowodowaly islotne opoz-
nicnic osiagniecia gotowosri bojowcj Wojska Polskicgo. Pomimo dokladnych
danycb o stanie przygotowa n do napasci pizrz Nicmcy, potwicrdzanych wy-
darzeniami ostatnich dtti sierpnia, informacje Oddziain [F nadal traktowano
z niedowierzanicm. Zarzadzcnia mobilizacyjne wprowadzane od 23 VIII
swiadr.zyly o przewidywanym atalui z zacliodn.

Pewien wplyw na ocenc sytuarji wojskowo-polityezncj w tym okresie
mogla mice intcnsywna akcja propagandowa prowadzona przez Rosjg So-
wiocka. Regularise prowadzoiic nashichy radia moskicwskiego przez Od-
dzial II dostarczaly wiadomosci, kldre nicwajpliwie tniaiy na rrlu iikryric

rzeczywislycli celdw ukladu Ribbentrop-Moiotow. 26 VIII 1M9 r. o godzi-
nic 21.30 w nadawanym z Moskwy wywiadzie y, inars/.alkiem Woroszylowem
znalazfo sie m.in. nastepnjace slwierdzcnic. wyjasniajace przyezyny zerwania
rozmdw z Anglia, i Francja,: .,Sowiecka Misja. Wojskowa nwazalaj ze ZSRS,
ktdry nie ma wspdlnych granic z agresorem, moze okazac pomoc Anglti,
Francji i Polsce jcdynie na za.sadzie przemarszu wojsk sowieckich przez te-

rytorhim Polski. W innym wypadkii nie ma zadiicgo sposobn. aby wojska
sowicrkic mogly sit; zclknac •/. wojska mi agrcsora" 77

.

Na innc pytanie, nawiazuja.ce do ptiblikacji, jaka nkazala sic na lamach
„Daily Herald", z ktdrej wynikalo, zc Annia O.erwona moze wkrdtcc za-
jac naszc wschodnie wojewddztwa. aby „mdc iatwiej z lycli (erenow okazac
pomoc Polsce swoinii wojskami", odpowiedz Woroszylowa brzuiiala: „Wia-
domosc ta jest od samego poczalkii do korica Igarslwcm".

Myla.cc byly komentarze iiinydi mzglosni. Radio ..Rzynr' 24 VIII po-
dalo, zc: „Pakl niemiecko-iosyjski dazy do lego, aby nie popicrac agresji,
w tym c-clu oba ready postanawiaja utrzyniywac kontakl i omawiac wspdlne
interesy" 78

.

Uspokajajacc byly wowczas komentarze pia.sy paiistw baltyckich, pre-
zentowane przez rozglosnic; moskiewska.. 27 VIII I0:if) r. Radio ..Moskwa" in-
formowalo, zedzienniki iikaziija.ee sie na Lotwie stwicrdzaja. iz ..fakl zawar-
c'ia paktu oddala nicbczpieczeiistwo wojny od krajmv ballyckicli". Jcdrrocze-
snie 7. Moskwy naptywaty codzicTinie inrortnacjc o spodziewanvm konflikcic
niciniecko-polskim. Rozglosnin moskiewska infoimowiila o rncliach potskich
wojsk \\ kicrmikii Gdaiiska oiaz o tym, ze „w Beilinie przeprowadzane s^
liczne przegrnpowaTiia obronne".

Do Oddzialii II docieraly w tym okresie idwniez iiiformacie z placdwek
wywiadowczycl) i infonnacyjtiych Rcfeialn ..Wsclidd". Z opiiblikowanych
wspomnieii owczesnego mjr. M.Z. Slowikowskiogo. kienija.rego placowk^ wy-
wiaxlowcza, w Kijowie, wynika, iz wkrdtce po podpisaniu nkladn obserwo-
wal wzmozony nidi w mie.scie i inne oznaki, na jiodslawie kfdrycli zacz^l
podejizcwar, zc „wojskowe wladze sowieekie przeprowadzaja molillizacjc" 78

.

Mozna siq jedynie domyslac. y.c spostrzezenia te zoslaly natychmiast prze-
slane do Oddzialu II. Z kolei dwezesnv attache wojskowy RP w Moskwie,
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nlk dvpl S. Krzoszczvnski, w lipcu 1939 r. otrayraal ronna. mformacjc przeka-

^Ina nr ez ie lncKo z zaprzyjaznionyd, attad.cs. Stwimlzil on, ze do Berlin*

TaUwyS cLroo'obowa dclegacja pncd.tawidcll przernysl„ sow.ec-

Sel ELk po sprawdacim. fotografii tyrl. osob w cw.dcnrj. atas atu RP

p owadzoncj od dzLiedu lat przez po, Jodynaka
of»«.^« me p£

Ucmvalowcv a wojskowi wyzszyd. stopm, spccjalis... ,ot™c

\
w\b

™'

X

B przomvslu wojskowcgo. Wiadomosc ta zostala natycl.ni.ast praete-

wm-iixki osobiscie zapozaat zc szczogola.n. kicrowmctwo Odd/.aTu U •
Mb/,

rzyrv dysponowali cpiniym mforniatomn, jakim »>i ans v 11

.

'

rn^ 1^9 r "vgnalizowal iajpicrw Wlochom. a p6*nU-j Amerykanom o po-

ISSn w roznofvacl, ninniecko-sowiockid,. 1G V .wrfcit ..waff;C ,pa Boh-

rna/Ambasadv USA w Mosfcwir ..a dokonnjaxv ^ zwrot w rtosimUch

tfSSS5SS55sSa±s
3feSS£SE33§
Sh: wojskolvn, Biorac „awct pod „«»,« Pf*™*™~J.^
.nicy zrodla Informal. -cl,owa,i, to jest tn.dn

?
do w> m acxrn a^

Analizuja, dzialalnosc wyw.adu p.zcawko ff^^^^y-mmmmmsB
328



siony na ill. Kazimierzowska w coin kontynnowania normalnej pracy wywia-

lowczej. Znajdowal si, on pod klemwniclwrm I zastgpcy szcfa0d«
plk. dvpl. J. Englicl.U. W sklad piorwszrgo rzuti. wol.odzilo trzydz.estu

Led. diccnSw, Lednikow cywilnyd, i mfeiych ^^^S'

^

Oddzialu II Szlabn Naczolncgo Wodza by! plk dypl.W Smolensk -Ob

jal 01. szefostwo Oddzial,, II Sztabu Olownogo w sty™ 1939 r byta

to jego pierwsza bw.poirrdi.ia slycznosc ;. praca. wyw.adowrza. Szefcm
_

Wy-

dzilu Wywiadowrzego i zastcpc, szofa Oddziatu H w p.crwszynr. rznc e
byl

pplk dvpl Tadensz Skindcr, od wiosny 193!) r. szrf Wydz.ah. Wyw.adow-

ollk (ofcsywuogo). ZwiV.a.,y byl z wywiad™ od 1932 r., btf*c przez

piQc': lat szclem Wywiadu Korpnsn Odirony Pogran.rza.

Wvdziat Wvwiadowczy picrwszego rzt.tn stanowil mala, komorkc. zlo-

,ona .vlko z ..'zed, ofironW. Pozn. szefen,. pplk. Skmdorem
, P™.).

w nim -kiorownik IMeraL. Orcsywuogo, kpt. .1. Clm.arzynsk,. i kpt. H. 1
i-

Ircki oraz maszvnislka II. Rozanska. 5 IX ('Innarzynsk, ,o,.al przcn.c.s^y

do brv.yjskiej Misji Wojskowoj jako oRcor U,c7.mkowy. Wydzral Wyw.adow-

czv otwymvwal infonnacjc od ekspozytur wownctrznydi. placowek zagra-

nirznyclu wvwiadi. KOP. oddzialdw II poszczogolnyd, arm., oraz sice, agen-

cvjncj na tcrenacl, zaplecza front.! stwor.oi.cj wiosna 1939 r. na wypadek

wojiiy82

Najlcpszo meldunki przokazywal wywiad KOP. kiorowany przez mjr. Ja-

na Crbskirgo. Trafialv one bezposrednio do pplk. Skindcra. Po wykorzy-

staiiin irh przez Wvd/ial Wywiadowezy. podobnio ji.k ...formacje z innych

zrodel. przekazvwano jc do Wydziah, r>idencji. gdz.e pplk dypl. Igijacy

nannrh i mjr dvpl. Jan Losnmk opraeowywali sprawozila.ua ,
komnn.katy

iuformacyjuo. Major Ci-.rl.ski byl l>i-z my lata zas.cpcaszcfa Wyw.adu

KOP a w 1937 r. ol.fol swlbslwo po mjr. dypl. Ski...War. OI»aj dobrze znaL

zagadnicnia wvwiadn skierowanego na wsrhod. Mr-UU.nk. wyw.adn KOP

opracowywano'bvlv pr/.odc wszystki.n na podstawio ...rontiacji nadsylanycli

plzez Ekspozytnrt nr 1 w Wilnic i nr 5 wr Lwowic Obojn.owa.ly one ob-

Lernv opis syluacji w Slowacji, na R.isi Zakarpack.ry. \\<;grzcrb , na Litwie

oraz o akcjach tcrrorystycznyd, na wsrhodnirl. rnb.czad.
i

UP dokonywa-

nvch przcz Ukrainmw (inspirowanyrh przoz Nicmry ,
ZSRS). .

o dywers ,

p'rowadzoncj przoz nir.niockirh spadorhroniarzy^. Poza zb.oran.cn. d any cl.

Ilia Rtjemtu *v'«««//n«/« Wydzial Wywia.lowczy przokazywal mfonnacjc

zaiiitrrpsowanvm oili'lzialom i organoin Xarzolncgo |)owo<lztwa.

\V Wara/.awio wspolpraca tnicdzy obi. vz.itanii przobiogala dose spraw-

nio. Najbardzici mzwiuicly kontakt ntrzy.nywano v. Hinron. Wywiadowczym

drugirgo mitui na czclo ktdrogostal pplk dvpl. Stefan Mayer. \Vodlng mego

wspolpraca ol>n rzntow poxvitma p.zcbiogao t.ak, aby w.adomosn od stalego

aparatn wywiadowr/.ogo Oddziah. II, a wi<;r od okspozytnr, .SRI, pl«™k

zaKranirznycl, i slarji radiotclografirznycl, podsliirl.owyrh I wyw.adu KOI,

bvlv zbicrano w dn.gi.n rzuoio Oddziah, 11 i przekazywano do rzutn pierw-

szego Wsavslkir iiiHtrrialv plynnre z oddzialow 11 poszfzogolnycl. ar.nn
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i grnp operacyjnych mialy bye bczposrednio kterowanc do pierwszego rzutu,

gdzie byla ostatecznie oceniana aktualna sytuacja.

Jcdnakze szybki przebieg wojny dal sie. odezuc w pracacli Oddzialu II jnz

po kilku dniach wojny. Lacznosc z aparatciTi torenowym zrywala sig w miare

zajmowania nowyrli terenow przez wojska niemieckie. Po ewakuacji Sztabu

NVV z Warszawy Hiiiro Wywiaclowcze bylo tym organcm Oddzialu IT, ktory

iitrzymywal scista. la,cznosc z pierwszym rziitom. Pozostalaczc.se Oddzialu II

byla cia^le ewakuowana tratisportem kolojowym i dolaczyla do Kwatery

Glownej NW dopicro 16 IX w rcjonic Kotomyi.

Nickorzystny wplyw tia pracc. Wydziahi Wywiadowczego miala zbyt

szczupla obsada RcFrratu Szyfrow pierwszego rzutu. Skladal sie, on jedynic

z clwoch oficcrow: kpt. Karola Holly'cgo i kpt. Lconarda Rogali. Dopiero

2 IX udalo sic uzyskar urzcdriiczkc. Wadaw<; Wisnicwska. .lak sliisznie pi-

sze Andrzcj Siirlicitz: „byl to stanowczo za maly zespol dla lak wainej

prary" 1"1
. VV doclnlkii sytuacja pogorszyla sie. w inoniriicic wyjazdu Sztabu

NW do BrzcKtia, gdyz kpt. Rogalaotrzynial rozkaz pozostania w Warszawie.

Dopinro 12 IX przedzielono mil do poinocy nowego oficera. kpt. Edwarda

Piotrowskicgo. Praca kpt. Holly'cgo polegala na odszyfrowywaniu nadclio-

dzijrycli mckluukow i zaszyfrowywnniu wyclmdzacych rozkazow i zarza.dzeri.

Nikl nic podja.1 deryzji o natydnniastowytn przydzieleniu mil do pomocy co

najmniej kilku olicrrow z Biiira Szyfrow. znajcliijarycli si? w II rziicie II Od-

dzialu. Sprawa zlej organizarji pracy Hefcraln Szyfrow miala kluczowe zna-

czeme. Wide depesz naplywajacych od placowek zagranicznycli oczekiwalo

zbyt dhigo na rozszyfiowanie, poniewaz jcdnoczcsnic naplywaly meldunki

od Oddzialow II poszczcgolnycli artnii. Czcsc deprsz zostala rozszyfrowana

dopicro po pcwnyiii cznsie, g<ly zostalo odnalczionc Hiuro Szyfrow dnigiego

reiil-ii. Nicwatpliwic wirkszosc byla juz nioaktualna. i nic miala zadtiej war-

tosYi. Niewykluczonc, iz byly wsrdd nidi wazne inforiitacjc ze Zwiazkii So-

wicrkiego.

/ Z opublikowanych w Londynic sprawozdaii inforinaryjiiych Oddzialu II

Naczdnego Wodza od 1 do 17 wrzesnia wynika, iz wiadomosci o sytuacji po

drugicj stronie granicy wsdiodniej nie byly w nidi zaniic-szczanc az do dnia

napasci sowicrkicj, Moglo to jedynic oznarzac, zc wplywaja.ee iuformacje

ua temat ZSKS nic byly uwzgledniane. gdyz w Sztnbie NW nic brano pod

I uwagg mozliwosri agrcsji ze Wscliodu.

Occniajac prace_ polskiego wywiadu we wrzcsiiin lftff) r..ualezy uwzgl^d-

nir przebieg wrzesniojszvcli przygotowaii wojennyrh. Zgodnie z wytycznymi

szefa Sztabu fJlowuego'w marcii 1939 r. (1. 164/11 Mob.:{9) oraz za.rza.dze-

liirm szefa Oddzialu II, plk. dypl. .Itizefa Smoleiiskirgo. 26 IV 1930 r., Sze-

Tostwo Wywiadu KOP zostalo zobowia,zane do przygolowania agencyjncj

sieci operacyjnej na wsrliodzie z pominiociom ohii okspozytnr wsrhodnich

II Odclzialu. Prare przygotowawcze prowadzil spcrjalny Wydzial ,,Z" w Sze-

foslwie Wywiadu Korpusu Oclirony Pogratiirzass .

Pulkownik Siimlciiski opracowal szrzegolowe wytyczne do organizowa-

nia wojenuej sieri agencyjncj. Polccil migilzy imiynii ,.skasowac stanowiska
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inspcktorow torenowych wyw.[iadu] woj.(jennr.go] w Lidzie I Brodach, ofi-

cerow zajmujacvch te stanowiska wykorzystac. ewontiialnic- na stanowiskach

kicrownikow odcinkow granicznyrli sieci oporacyjnc-j". Nastc-pnic polecil da.-

zyc do mozliwie najszybszego obsadzcnia pozostalyrli trzecli stanowisk kie-

rownikow odcinkow agcncyjnej sieci opcracyjnej przcz ofkcrow stnzby stalej

w ramacli dotycliczasowego etatii wywiadn Korpiisn Oclirony Pogranicza.

Zgodnic z wytycznvnii szola Oddzialn II przygotowanic agcncyjnej sieci

operaryjnc-j na wschodzie mialo odbywac sig we wspotdzialaniii z wlasu-

wymi inspcklorami armii. Putkownik Smolciiski polecil. aby w micjscowo-

sciarb, gdzic byla przcwidziana kwatcra dowodztwa przyszlej armii, natych-

miast utworzyc sicdziby kicrownikow odcinkow agoneyjncj sieci operacyjnej.

Prace tc miaiy przebiogac w catkowitcj tajcmnicy. Przygotowana siec agen-

cyjna powinna bye przcknzana Oddzialom II sztabmv poszrzegolnyrli armii

na rozkaz szefa II Oddzialn. Przekazamc to mialo pologar na zamcldowaiim

sic- kic-rowmkdw odcinkow wraz ze swyini zastcjpcami « szelow Oddzialow

II armii i przckazan'm dossiers sieci danogo odcitika. Pulkownik Smolensky

zwroril uwagc, zc „poniewaz agcncyjna sice operacyjna inontowana jest cal-

kowicio dla potrzeb przyszlyrh dowridrow armii — jakiekolwiok uzycie jej

jest zastrzezone wylacznic dla nicli".

Wytyczno szefa Oddzialn 1! przewidywaly takze procedure przekazania

sirri zarowno w wypadkn rozporzeria dzialari wnjennycli przed zmobilizo-

wanirm sztabow armii. jak i po icli zmobilizowanin.

Zgodnic z wytycznymi szefa Szlabu Glowncgo z marra. I MO r. wpro-

wadzony zoslal podzial wojenncj sieci agcncyjnej na alarmowa. operacyjna,

i stralegiczna.. Sice" alarmowa miala przckazywac informarjc ..o wszystkich

zaobserwowanych nicrodzicnno.scia< h polozenia na Icrenie paiistwa oscien-

ncgo". Miala ona dziatac na rzecz Naczclucgo Dowmlztwa za posrednic-

twem Oddzialn II Sztabn Glownego. Usl alone zoslaly rcjony, w ktorych

powinni bye rozmteszczoni agenci sieri iilarmowrj. Prace przygotowawcze

w tym zakresic nalczaly zarowno do Hcleral.11 „Wsrlidd'\ jak i Kkspozytnry

nr 1 w Wilnic i nr.5 we Lwowic.

Refcrat „Wschod" oraz obie eksporytury wsdiodiiio byly poiiadlo odpo-

wirdzialnc za przygot owanie ;igen< yjnoj siori stralcgirzncj, opcrnjacej na glg-

bokicli tytach Armii Czcrwonej. General .Slacliicwicz przcwidywal tnidnosci

teclmirzne z liriicliomieniciri poszczegolnycli rodzajow sieci w momencie wy-

biirliii wojny ze wschodniin sasiadem, dlalego polecil. aby brae pod uwagq

realnc warunki, w jakieli mogli ziialezr sir; agenci, a zwlaszrza mozliwosci

nawinzania z nimi la.rznosci. W praktyce o zakwalinkowaniit poszczegdlnych

osob do kazdej z trzeeli rodzajow siori miaty zadccydowae mozliwosci utrzy-

mania lacznosci z ccnlraln.

\V zwi^zkn z tym, iz od pocz^tkii wrzesnia lf>:W r. Referat „Wschod"

wcliodzil w sklad drngiego r/.ntii Oddzialn II zadania zwiazane z iitrzyma-

nieni Uicznosei z siecia alarmow^ i operacyjna.- nakvalo do szefostwa Wy-

wiadn KOP i obn ekspozytur wscliodnieh. Zadanieni Szefoslwa Wywiadn
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KOP byla obscrwarja „przcdpola ZSRS zarowno przpz wywiad, jak i ete-

mpnty sluzby granirzupj i akrja. wywiadowrza, na ZSRS wylarznie w czystej

formie, z zap-rzcstanipm akcji o rliaraklprzc dywersyjnym".

Po napaici Niemicc na Polskp. Rcferat „Wsc:liocl" zostat w praktyce

wypliminowany z prowadzcnia wywiad u przpciwko Rosji, Swiadrzyto o tym

nip lylko wlaczcnip jcgo pprsonplu do drugipgo vzutii. Kapilan Nirabrzycki

od IX zostat mianowany, rozkazcm Kwatpry Prasowoj Narzelnpgo Wodza,
kicrowTiikicm dzionnika „Polska. Zbrojna". Trzy mipsiaro wczpsnioj zostal

wyznaczony na stanowisko kontrolera nrzcdowego trgo pistna**
6

.

Dccyzjc te, bye mozp nzasadnionc wysokimi kwalifikacjami Niezbrzyc-

kiego wystepnjarogo od lat jako publiryst.a nkrywa jary si? pod pspudonimem

„Ryszard Wraga". liinsialy wplynac nickoizystiiic na dalsza pracc. Rcferatn

„\Vscli6d". Swiadczyly jpdynip o tym. iz w Naczcliiyin Dowridztwic wyklu-

czano mozliwos<: iiip.spodzipwancgo al.aku Y.e wsclindu.

Pomiino zniiaii spowodowanyrli rcorganizacja, Oddzialii IT od 1 IX na-

ptywato wiclo istblnyrli iiifbnnacji. "2 !X kiiTownik plamwki ..Sajgon" w Ko-

ppnliadze, rtin. Clilpwirz, przrslal dnposzo, przyjcia, pizoz kpt. K. Waskicwi-

cza. oflccra dyzimiPgo Rrforatu „Zarlmd" (dingi tznt, Oddzialii II), z ktorej

wynikalo, zc do llorjina odlpciala zp Sztokliolnm sowipcka dolpgacja woj-

skowa, skla.daja.ra sic z dziewipein osdb. po kloip Nicniry wyslali samolot.

Nastijpnego dnia „Sajgon" podat nioklorc nazwiska cv.lonkdw tcj detpgacji.

Ryli to Skarszrw, nowy amba-sador ZSRS w Herliuio, Pawlow, I sckretarz

ambasady, gen. Ptirknjpw. gen. Bipliakow, pplk Sknmiakow i mjr Bajonow.

Odpisy nicldntikow zostaly przpkazanp do pierwszcgo rziiln Oddzialu II

w trzorli egzcmplarzacli. Dot.arty do szpfa Wydzialn Rwidpncji pplk. Ba-

il aril a I IX87 .

Moldunki o cz^sriowcj mobilizarji i koiicrntracji nad granira. wojsk so-

wiwkidi zarzcly naplywac do Oddzialii II okolo 7 X IX 19:10 r. Z Lenin-

grad u otrzyinnno wiadoinosi' o powohiiiiu do wojwka ..prwnoj ilosci rpzerwi-

stdw, prawdopodobnip .spocjalislow". Infoniiacje z ZSli.S przpkazal natych-

miast [ilk Smoleii.ski narzptncimi wodzowi i gpn. Stachiowiczowi. Wiadomosci

o konrpiitrarji na polskicj granicy zostaly orrnionp .,jako ppwnpgo rodzaju

zabozpipcznnip si<; Sowirlow nad granira,, alp nir jako kntircntracja wojsk

sowicckich do akcji na rolsk(;"
Sh

.

J ii7. 6 IX wywiad franrnski uzyskal bardzo wait»!\ inrorinarjc z pownego

zrudla, v, ktorrj wynikalo, zo-Rosjanic knnmitrnja, ^ nad granica. Polski

i maja. wkroczyc w polowic wizpsnia, Niosloty, wiadoniosr la nic zostala

natychmiast przpslana do Warszawy, poniewaz atlaclip wojskowy RP w Pa-

ryzn, plk dypl. \V. Fyda, polccii ws trzymar wysylanio dcpcszy do pizyjazdu

gpn. Stanislawa lliirliardta-ltiikackipgo. szcf'a Misji Wojskowpj. Jecliat on do

Franfjt pizcz Szwwjq i Anglic-

W nocy z 10/ I I IX Kkspozytnia nr 5 wv l.vvowir przokazala tresc komu-

nikatu moskiowskioj slarji fonirzucj „R\V-I" o wziiiocniciiiii garnizondw woj-

skowyrli bialoruskirgn, kijowKkiogo i loningradzkiogo oraz moskiewskiego,
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rzckomo w zwiay.kn v. paimjaca,. sytiiarja, w Enropie. Dalsze informacjc z te-

rcnu ZSRS z 13 i 15 IX, nadeslanc przoz wywiad KOP, iijawnialy nowe zarza,-

dzenia mobilizacyjne sowiockirli wladz wojskowych, hiformowano o wzmoc-

Tiieniu patroli picszyeli i konnyrh oraz budowic zasickow z dnitu kolcza-

st.ego. Jed 11 a z oslaltiicli infonnarji. przckazana przcz szcfa wywiadu KOP
nijr, ,lana Gnrbskicgo, sygnalizowata zblizanie sic- oddztalow sowicckich do

Dnic-stru
89

.

Omic informarjp, swiadcza.ce o konrcntracji Armii Czerwoncj w po-

blizu polskicj graniry oraz o niemal pewnym joj wkrorzorriii do Polski, zdo-

byl at l arli c wojskowy w Moskwic, pplk Hrzcszczyiiski. Jui 7 IX wicrzorem

zanwazvl na przcdmir-schi Moskwy pierwszy objaw zarzadzoncj mobiliza-

cji. Swladczyl o tym pododdzial arlylerzystow prowadzary sirdcmdziesia^t

pier koni, klore mialy przy ogonacli przywiazane cliaraktcrystyrzne tabliczki

inlbrmacyjne. Porzijlkowo sadzil, iz byl to probny pobor 11a odbywaja.ce

sic; mancwry loningradzkie. Oopiero clnlszc obscrwarje prowadzone nastejv

ncgo dnia pozwolily stwierdzk', iz byl a lo rcaiizarja zarzadzcii mohilizacyj-

nycli. 8 IX odwirdzil pplk. lirzeszrzyriskicgo ainervkaiiski altarlie wojskowy,

kldry potwierdzil lr przypuszczcnia. .lediiorzcsuie przckazal polskiemu at-

tache wojskowcimi uastepujara. wiadomosi'. 7 IX, rozmawiajacz plk. Osietro-

wem, przcdstawiriclcm sowicrkicgo Sztabii Genernlncgo odpowicdzialnego

za titrzymywaiiie kontaktow 7. attaches wojskowynii. uslyszal na.stQpuja.ee

zdanic: „cicka\vc. jak by sic, teraz cznla Polska, gdyby z nia, posta.piono tak,

jak ona postajiila w zcszlym roku z Czodioslowacja'.'"'

Iiifbrmarja la zbicgla sie z innyitii wydaizcuianii. \V prasic tnoskiew-

skicj 8 IX iikazaly sic artykiily o rzckomo zagrozonych polskirh Rusinach

i nialorusiiiacli, a w parkn Kitlhny i Otthjrhn odbyla sic, improza, podcza.s

ktorc-j agitatorzy wypowiadali sic w podobnym diiclni. Biora.c pod uwage.

iiinc sygnaty, personel at.aszatu doszedl do wnioskn. iz zaporzalkowana ak-

cja propagatidowa oraz zarzadzona lnobilizarja ma zwi^zck 7, planowanyni

wkrorzcniciii do Polski. Polwicidzenieiii logo byl arl.yknl O wewnqtrzmjch

przyrzynach zwyckstw vtitl Pnlsk<{, w ktorym wskazano na rzekomy ncisk

mnicjs'zosci narodowycli w Polsce. Ponadlo pojawil sic komiinikat o rzeko-

inym naniszantii granicy sowicckinj pizcz polskie loltiiclwo.

Wszystkie sposirzozcnia i informacjc pplk nrzcszczyi'iski przekazywal

natycliiniast deposzami do attache wojskowrgo HI' w Hnkarrszcie. W nocy

7, 9/10 IX zredagowa! wspdlnie zc swym za,stepca, mjr. Malcfiiiskim,

i por. Jedynakipin depeszc zawieraja<a. informacjc o konccntrarji Armii Czer-

woncj w poblizu graniry oraz o nienial prwnym wkroczcniu do Polski. 14 IX

przekazal kolc-jna. depeszc o syt.uacji w Moskwie.

Ograniczony doplyw inforiiiacji pofwicrdzajacycli przygotowania so-

wieckic do alakn na Polsk<; oraz odmientic pogMy innycli attarlics woj-

skowych, poza amcrykatisk'mi. 11 ic upowaznialy pplk. Hrzeszczyriskiego do

alarniowania Naczclncgo Dowodztwa. Podpnlkownik Hrzoszczyi'iski napisal

w swym raporcic z I XI 1 <>:tn r., zc przodslnwicielo wojskowi innycli paristw

„dopatrywali sie w mobilizacji sowicckicj aktu nicprzyjaciclskiego w sto-
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smikii do Niemiec i twierdzili, ze ambasada niemiccka w Moskwie jest wy-

raznie skonstcrnowana ta, mobilizacja",

Uwzgledniajac wszystkie uwarnnkowania, w jakicli fimkcjonowal za-

rowno attache wojskowy, jak i ofkerowie Referatu ^Vscliod", przcbywa-

j^cy wowczas w ZSRS, wyjasnienia pplk. Brzoszczyriskiego nalezy uznac za

przekonujacc. Na stan rozpoznania sytiiacji militarnej wschodnicgo sasiada

w pierwszej polowie wrzcsnia 1939 r. wywarty wptyw rownicz inne czynniki.

Z duzym opoznieniem uaktywnit swa. dzialalriosc wywiad Korpusu

Ochrony Pogranicza. Dopiero w nocy z 16/17 IX szef wywiadu KOP,
mjr Gurbski, zaczaj przyjmowac nicpokojace meldunki. Naplywaly one

z Ekspozytury nr 5 Oddziatu TI poprzez osrodek lacznosci w Czortkowic

oraz bczposrednio z placowek wywiadowczych KOP roztnieszrzonych nad

granica, sowiorka. Sznm motorow, rzenie knni, swialla roflektorow nieziden-

lylikowanydi pojazdow, a nawet gdzicniogdzic pqjedynrzc wyslrzaty odda-

wane nieopatrznie, jakby w jakiejs goraczkowcj kizajaninie. Na podstawie

tyrli pierwszych mcldtinkow sformnlowann dose lapidarna. occne, ze po stro-

nic sowieckicj cos sic- przygotowujc. Mcldmiki poranne zawicraly jiiz tresci

bardziej konkretne i grozne. godzinie -1.-15 17 wrzesnia odebrano fono-

gram mjr. Bieiikowskicgo z Czortkowa: „Od godz. 3.00 w rcjonie Podwolo-

czysk, Dziewicza, Trybucliowicc, Ilusiatyna. i Zalncza jakie.s nierozpoznane

z povvodu cicmnosci oddzialy tisihija, przekroczyc granicc; sowiccka. do Pol-

ski i w obecnej ehwiti trwa walka z oddzialami KOI'. Z chwila, rozpoznania

oddzialow zamelduje". Jak podajc T. Jurga. dziesic/: niinnt. poznicj, o godzi-

nie 4..
r
).

l

>, wiedziano jiiz, co to byly za oddzialy. Kapitan Fryzendorf, z sze-

fostwa wywiadu KOP, donosil: „0 godzinie 4.20 w rcjonie Podwoloczysk

rozpoznatio, ze sa. to oddzialy botszewic.kie. Za tiiini stychac sznm motorow.

W rcjonie Podwoloczvsk, Toczysk i Siekierzyuiec oddzialy KOP wycofuja

si?"
110

.

Negatywny wplyw na prare, placowek Oddzialu II wywarty zaniedba-

nia popclniono przez rentralc. A pa rat zagraniczny nie otrzymal w pore^ in-

strukrji na wypadck wojny, dlatego inipiowtzowal dziatalrtosc. Opnszczenie

Warszawy przez Sztab Naczelnego Wodza. skomplikowalo sytiiacje, ckspozy-

tur wewne.trznych II Oddzialu. Ekspozytnra nr 1 w Witnie przez zerwanie

tacznosci z mil rata, nie otrzymatamstrukcji m do dalszej dzialalnosci. W po-

dobnrj sytuacji znalazt sie. attache wojskowy RP w Kownic, plk dypl. Leon

Mitkiewicz, posznkujacy kontaktn z Warszawy przez Wilno. Pogorszyly si?

znacztiic warunki dzialania placowek wywiadowczyrli na terenie Zwia,zku

Sowie-ckiego91
.

Od 10 IX NKWD nie zezwalalo pracowntkoni polskicli placowek dyplo-

matycznych na opuszczanie miasta satnocliodcm. 12 IX mjr M.Z. Slowikow-

ski wyruszyl z Kijowa do Moskwy jako kurier do polskicj ambasady. Na
podstawie obsorwacji ruclui pociagow i sytuacji na stacjach kolejowycli do-

szcdl do wniosku, ze Hosjanie przeprowadzaja mol)ilizacj<;. Podobna. opini?

wyrazil ambasador Crzybowski. 14 IX mjr Slowikowski powrocil do kon-

snlatu w Kijowic, jednak nie mogl przoslac depeszy do Polski, poniewaz
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mirisrowa poczla nic przyjmowala juk tclegraw.ow. Wyslal wig.' depeszc do

polskid. ambasad w Rydze i Bnkarcszcie. Nastcpnie, po uzgodmcmu * kon-

snlem gciicralnvm, radca Matusiriskim, postanowil wyjed.ac do Polski. Ja-

dar pociagicm nora. 16 IX w kieninkn na Korostcn, widzial na stacjach kole-

jowycli pociagi z wojskicm skierowanc w strong polskiej granicy. Swmdczy o

to o lym, ze koncentracja zostala zako.kzona i Armia Cwrwona czckala

tylko na rozkaz rozporzecia akcji. Nicstcly nie zdolal przekazat tych infor-

mal Naczelncmii Dowodztwn Wojska Polskiego. Po przokroczen.u 16 IX

wierzorem granicv dotarl do Rdwncgo. ale nie za-stai juz polsk.ch wladz.

17 IX, o godzinie 5.00, gdy zapytal zawiadowee sIrcji Zdolbnnow kiedy

odrjdzic poriag do Szepielowki, otrzymal odpowicdz, ze „wlasnie dzwom

si aria Moliilanv, iz wkraczaja. tarn czolgi sowirckic"*''.

Przebiep; w'ojiiv we IX l<Ki!> r. nasiiwa watpliwosci. rzy informarje o przy-

gotowaniad, do podpisania paktn o nieagrcsji miedzv ZSHS « N'™""™ °.™

tckst taii.cgo prolokoln, przekazanc srkretarzowi amhasady USA w Mo-

skwie. Bohlcnowi, przcz Hansa von Ilerwartha, mogly w ist.otny sposob

zmienic polozenic Polski. Rzacly Stanow Zjednoczonyd. i \\ lolkicj Hryta-

nii „ic przekazalv Polakom tyrli waznyd. wiadomosd. Hyc mozc dlatego, ze

zdawano sobie sprawc z konsc-kwencji paktn. sojuszniry me zdccydowali sie

na uderzenie ze stronv zadiodniej na Niemry.

Ze wzgledii tia brak komplctn raportow wywiadowczycli placowek Ke-

feratn Wsclmd" i Szefostwa Wywiadn KOP ?. okrrsn poprzedzajacego wy-

bnrh wojny, a zwlaszrzn agrcsje sowierkn. nic mozna sformiilowac ostatecz-

nej orcny dzialalnosri Oddzialu II skierowaiicj przodwkn /wiqzkowi Sowiec-

kiemu Nie ulcga jodiiak watpliwosci, ze pomiino pcwnycli sukcesow w la-

tach poprzechiicli, LMwat .Wsdiocl" zawLidl w okresir decydujacym o bez-

picczcristwic Polski. Przedstawionc wezesnio.j prace mobd.zacyjne placowek

wywiadowczydi nie bvlv konlyn.iowa.no /. nalezyta dbaloscm w obliczu na-

raslajacego zagrozonia wojennego. Brak dyspozyrji nawel dla ekspozytur

wcwnetrznydi w Wilnic i Lwowic potwirrclralo istnienie w krQgach kierow-

niczvrl. przekonania. zo atak ze stronv Rosji nie nastapi. Zawiodla catkowi-

rie lacznosc z placowkami wvwiadowczyioi Referatn ..Wsrbod a agent lira

kierowan^ przez wvwiad plylki Korpusn Orhrony Pogranirza Brak jest do-

wodow na wvkorzvstanie radiostacji agencyjnydi, kiore mogly bye z powo-

dzenieni nzyte w okresie koncentrarji Armii Czerwonrj w poblizn polskicj

Sra

"il|

V

c'dy i nfl.vbienia, jakie popelnilo kievowni.:l wo Oddaiahi II, nicw*t-

nliwie obnizvlv jakosc rozpoznaida zagrozenia ptynacego ze wsrliodn. Urak

nclnej wiedzv'o zamierzeniacli ZSRS oraz znaczne liiki w rozpoznaniu przy-

gotowati III Rzeszv moglv powodowac waliania Narzelnego Dowodztwa, wi-

docznc zwla,szcza'po podpisaniu paktu o iiicagresji miedzy przysziymi na-

nastnikaini. Jcdnakze o wynikn wojny abronncj zaderydowal splot uwarun-

kowaii zcwiiQtrznvch oraz istolnc dysproporcje sit walezacyel. stron, tak ze

nawct najsprawniejszy mcrlianizm wywiaclu i komplel mformacji me byt

w slanic ucluotiir i'olski przed kleska.
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Pruypisy dn roxHxmlu VI

1 Ccnne informacje dostarczalo Binro Szyfrdw II Oddziatn, na przyktad od 11 IV

1928 do 9 V 1928 r. stacje podshiehowe przccliwycity szcM'.dzinsia.t szrsc rdznych mel-

dtinkdw nadanych przoz radiostacjc RKKA o rucliacli jednoslck wojskowych lub przy-

gotowywanych manewrach i cwiczcniach. Wielc dcpesz zawieralo szczegdlowc informacje

o zmianach organh acyjnych w poszczegdlnyclt jcdnostkach, obsadzie pcrsonalnej itp. Na
ich podstawie lokalizowano ni.in. okrc,ly wojnnne na Morzii Czarnym i Baltyku. 25 VII

1928 r. przechwycono korespondencfe radiowa. podczas cwiczori wojsk dcsantowych wraz

z wyszczcgdlnicniem okretdw i statkdw oraz sprawozdaniem z przebiegu opcracji, w: Mel-

dnnck wlasnej stacji podstitchowej z 26 HI 1928 r„ CA MSW. Kef. „W", 262/196/1. .

2 Instnikcja o pracy ewidenc.vjnej z 20 [I 1925 r., I. 2388Blosz/II Tnf. CA MSW,
292/Z-1-24

3 Tamze.
4 Organ izacja i program prar. ItcferaMi »Wsclidd« Biiira Rwidnncyjnego w 1922 r.,

CA MSW, 292/Z-2-I6.
5 Tamze.
6 Program prac Rofcrntii »Wschod« Biiira Ewideiicyjnego na 192-1 r., CA MSW,

292/Z-2-I6.
"

Pisino pplk. Maczka, szefa Ekspozytury tir 5, do szefa O II z 1 XII 1926 r.,

I. 501/tjn., CA MSW, 292/Z-2-16.
8 Pismo okdlne plk. BInszyiiskiego z 1 VII 1926 r., CA MSW, 292/Z-2-16.

9 Program konfcreiicji oficcrdw wywiadowczydi u szofa O II 1 IV 1927 r., CA MSW,
Ref. „W", 262/172/3.

,n Tamze.
11 Praco Rtjfrraln »R« w lalacli 1927-1932, 292/Z-4-7.

Tamze.
13 Sprawozdanie z prac wykonyivanycli w Wydziale III Slmlidw w 19.111 r., CA MSW,

292/51-1-7.

H Opracowanie Rcfeml *Hosja« w talach 1029-1990, CA MSW, 292/Z-4-7.

15 Tamze,
16

Referat w sprawie reorganizacji Referatn »R« (1931), CA MSW, 292/Z-4-9.

17 Pismo kiorownika placdwki ,,05/1" z 11 II 1921 r.. 1. 30, CA MSW, 262/202.',

18 Pismo AW w Moskwie nijr. Kobylaiiskicgo do szefa O II z 28 V 1925 r., w sprawie

przemyslii chemicznego w Rosji, 1. 517, CA MSW, A 1-4/2.

19 Pismo mjr. Kobylariskiogo do szefa O II z 9 IX 1925 r., I. 911, CA MSW, A 1-4/1.

20 Tamze.
21 Pisino Wydziatn Ewideiicyjncgo O II do Wydzialu Wywiadoivczego z 29 I 1926_r„

CA MSW, Ref. „W", 262/194/1.
22 Wykaz szkdl wojskowych ZSRS z 30 VIII 1926 r., CA MSW, Ref. „W", 262/194/2.

23 Wgnidiiin 1926 r.szef Oil, pplk. Scliaetzol, przcslal podkgtym organom szczegd-

lowa. dyslokacji; wiclkich jcdnostek RKKA wraz ?.c. szkicein. Wymienionc byly nastepuja.ce

sity: dwadzicscia cztery korpnsy picchoty, tray korpnsy kawalcrii. Ponadto siedomdziesiat

dywizji piechoty, dwadzicscia siedem dywizji pieclioly regnlarncj, w lym dwadziescia piec

o stanach wzmocnionycli, czlerdziosci dywizji terylorialnych, dwio dywizjo mieszane, dy-

wizja OGPU. Oprdcz tego Oddzial II zlokalizowat. dwanascic dywizji kawalcrii (dziesie^

regtilarnvcti i dwic terytoriaino) oraz dziewigc brygad kawalcrii, w: Pisino szefa O Il.do

Wydziatn Wscliodniego MSZ z 6 XII 1926 r„ I. 14691/11, CA MSW, Ref. „W", 262/194/2.



21
Sity Zbrojne ZSRS, cz. [, Wielkie Jednoftki, O. de B. i dysinkatjn na t V 1931 r.,

I. 4150/11 Inf., CA MSW (Brblioteka Arcliiwalna).
26 Koiminikat informacyjny z 1 X 1931 r., I. 69211/11 Inf., CA MSW. 97/2/1.
26 ZSRS. Komimikat ijtformacyjriy 7. 1 X 1931 r., I. 9020/IT \nl., CA MSW, 97/2/1.

Ocena pordwnawcza mozliwnsci wojeiuiej ZSRS i Nieiniec z III XH 1931 r.. CA
MSW, 292/Z-1-25.

28 Tamzc.

" K. Glabisz, »Labomtnrittm«, w: Niefiodlegioic 1958. t. VI. n, 224.
30

S. Kopanski, A/ojn jfi<j6a w Wojtkn Pohkim 1917 1919, Londyn 1965,

s. 245-246.
31

h. Sadowski, o.c., s. 89-90.
33 Tamze.
33 Occna matoriatdw »Piolgrzyma« 7. 29 I 1938 t., w: Pismo do placowki „Lecomte",

CA MSW, Ref. „W", 262/120.
34

Znaczciiic wojskoivc Chabarowska. w: Orrna Refcifitu »Ronjn«, I. 338. CA MSW,
Ref. „W", 262/120.

'r
' Opracovvaiiic Sify Zbntjnt ZSRS. Bt-nri fmnrerna (Orrjnnhnrja. O. de B., dyslo.

kacja, xpr;$t) lipiec 1937, I. 1108/11 RTO, CA MSW (Bibliotrka K-232).
36

Sily Zhrojne ZSRS. Komimikat wojskowv nr 1, lipiec 1938. 1. 18033/11. CA MSW,
97/7.1/1.

37
Fortylikacje slate ZSRS, cz. [V-2, ttrcfa ufnrtyfikowrmn •WotyiUkn«, lipiec 1938,

]. 18096/11 RTO, CA MSW (Bibliolcka Arch.).
38

Fortyfikacje stale ZSRS, cz. IV-3, ihvfn iifortyfikowana »Poriotika«, styczeti 1939,

I, 2021 T/fl RTO, CA MSW (Biblioteka Arch.).

Rtesza Nietniecka. Wyklad wygtoszonv przez szofa O II na knrsie wyzszych
dowddcdw w Rembertowie 29 XI 1937 r., I. 16301/11, CA MSW, 95/17-1.

40
Sily Zbrojiie ZSRS. Koiminikat wojskowv nr 1 lipiec 1938 r., 1. 18033/11 RTO,

CA MSW (Bibliolcka Arcli.), K-390.
" Rolnictwo sowieckie w 1938 r. Noiaika /. 21 I 1939 r., CA MSW, Ref. „W",

282/1 16/D.
A - Stuilmm nil powidrznych ZSRS (kwirrieii 1939). Dowddztivo Loliitclwa MSWojsk.,

I. 1339/Stud. Inf., CA MSW {Biblioteka Arcli. |.

A. Grzywacz, S. Maznr, itp boliiictwo polskio w planie operacyjnym
„Wsclidd", w: „Zes?,yty Ilistorycziie" 1995 nr 113, s. 40-53.

Studiitm nit. . . o.c.

45
P.S. Wandycz. Patisli-Saoiet Relations 1917-1921, Cambridge 1969, s. 203,

205.

L. Grosfeld, Pnhka n ttosunki nicmiccko-sowicrkie 1918-1939, Wamawa
1988, s. 19-21.

' Referat: O postQpach w reorganizacji armii bolszewirkiej z 8 VIII 1921 r.,

1. 21171/11 Inf., K. 895-905.
'"' Pismo kierownika placowki „R-7" do szefa Wyd/ialn Wvwiadowczego z 29 XI

1925 r., I. 1387/25, CA MSW, Ref. ,.W", 262/191/1.
""' Pismo szefa O II, ptk. Bajera, do AW w Moskwio z 26 V 1925 r., I. 1995/11,

Inf/ZTO, CA MSW, A M/2.
60 Tamze.
51 Pismo injr. Kobylariskiego do szefa. O U z 12 VI 1925 r., 1. 610, CA MSW, Ref.

„W", 262/196/5.
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M Pismo AW w Moskwie. pplk. WolikowskicRO, do szefa O II z 12 V 1925 5„ 1. 610,

CA MSW, Ref. „W", 262/19S/G.

53 Nolatka: Rozpracowanic kontraklu dot. olwtal.ii.kdw <Ha lotn.ctwa sow.eek.ego

w NinmrLh z 21 XI 1928 r„ I. 3341/H BTO, CA MSW, Rof. „W", 262/196/6.

54 Opracowanie piacdwki „0-2" z 25 IX 1929 r., Stosn.nki nicniiccko-sow.er.k.e, CA

MSW. Rcf. „W", 262/29/1.

55 Tamze.
56 Tamze.
s7 A. Szymanski, Zty »<\siad. .

.

, o.c., s. 38-39.

58 Tamze, s. 142.

59 Notatka: Obdz doSwiadczalny .Kama- w Rosji ( l'em.cnsfnf.on Aam<i), CA

MSW, 6 15/145.

s ' Notatka: Po<lrdz prof. Ipaljnwa <lo Nin.niec i Amoryki z 8 X 1930 r., I. 2065/11,

CA MSW, Ret. „W'\ 262/119/B.

62 Pismo kierowi.ika Rcferatu „Zacl.dd", kpt. Stai.aka <lo Rofcral" „Wscl.od z 13 V

1931 r., I. 5118/11 WTO, CA MSW, Rof. „\V", 2G2/H4.

63 Pismo ambasadora RP w Moskwie, W. Grzybowskicgo. do MSZ z 2 XI 1937 r..

I. l/Sow/N8, CA MSW, Rof. „W", 262/143.

«4 Pismo ambaxadora RP w Moskwie, W. Grzybowskicgo, * 21 III 1930 r.,

I. 681/Sow/14, CA MSW, Rof. „W", 262/113 B.

65 W. Orlik-Rucckemann, Sprnwoidanir. s Htiafntnoiict pmlczaf uiojny, w: K.

Lisznwski, Wojna pahko-wmir.cka 19-W, [.omlyii 198G, s. 216.

66
Szerzej: R. S zn baii ski, Plan opcwyjwj .mdM-, Warszawa 1994, s. 42-49.

«7 Sprawozdanie z przrriucUarf agentdw -Kolkowa. i .Piericza-, ASG Wyw. KOP

{mat. nic.ip.).

fis Opracowanie Oddziatu II: Sily Zl.rojno ZSBS - ko.m.M.kal wojskowy nt 2,

l. 22026/11 R., CA MSW,
69 W. StacbiewicZ, P»mn, I. I. Przygoto.mnia wnjcnnf « Pohre 10.15-1939,

w JJp«ufu HUtoryezne nr 40, Paryz 1977. s. 53-51.

™ pLo placdwki „Lecon.te» z 2 IV 1 939 r., I. 67, CA MSW, Rof. „W", 282/. 16/B.

71 A. Szvmaiiski, o.c, s. 139-110.

" Dcpesza placdwki ..Ucomtc" . 22 VIII 1939 ,., 1. 55I6/BW/39, CA MSW, Ref.

W" 262/116 A/4.
" ™ 0^^,, p,acdwki „.,Cco„Ua» * 24 VIII 1939 r.. I. 55519/11 BW 2/39, CA MSW,

ROf
' ^"-M-iwki „Lcccm1 c» z 4 VIII .939 ,, I. 556/77/11 BW 2/39, CA MSW,

Uef. „W", 262/1 16/U6C/1.
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76
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78 AAN, k. 20-33.
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80
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ZAK0I*CZEN'1E

Wsdiodni kiermiok domitiowal przez wide lat w prary II Oddzialu

Sztabu GUSwnrgo Wojska Polskiego. W okrrsic walk o niopodloglosc .
grantee

DriiEioj Rzcczvpospnlilej i w latach odbudowy zrd>ow potskiej panstwowo-

sri wvwiad odgrvwal isiotna, czesto iiic-do«-niana. role. Dzirki dyskretnej,

trmliKM sluzl.io widii ofirorow, podoficTrow. nrz<;dntkmv oraz wspolpracow-

nikow Oddzialu II xiiriic byly aktualnr i przyszle zagrozrtiia bczpieczenstwa

Polski plynarc zn sironv wschoduiego sasiada.

Zdobywaiic informacjc dose cz?.sto zawieraly liiki i nicjasiiosd, co me

7awsze bylo wvlarznio rcztiltatem ztej pracy Rdr-rntii .Wsrhod
,
odpo-

wicdziainego za organizowanic wywiwlu przcdwko Zwiazkowi Sowicckiemu.

Prowadzenie rozpoznania po drugiej stronie granicy wschod.noj bylo znacz-

nic tnidniej.sze nix przcdwko pozostalym paristwom. ktore byly nmynii

sasiadami. Wvjalkowa pozyeja sowieckinj policji polityrzncj (ttCzK, t.i-U,

OGPU NKWD), tnasowe poslugiwanic si<> prowokarja 1 dr-niitirjacja., terror

wobrc wlasnvrli obvwatdi. scisla imvigilana porsond.i plarowrk dyploma-

tvcznvcli (zwla«xza polskidi), obserwa.ja ol.cokrajowrow przj'bywajacych

na te'reme ZSBS. wvsokic koszly iitizymaiiia, triiclnowi w odbywanmpo-

drozv stauowilv isloluc przeszkody w podpjniowanin skntcrzuych przedsie-

wzicc wywiadowczvdi. Warunki te wyinagaly od Oddzial.i II tworzenia pla-

edwek wywiadowczvdi w paristwacli snsiacliijvych z Rosja Sowic-cka 1 scisle

wspolpracujacydi 7. zaprzyjaznionymi wywiadami.

Dzieki iimicJQliiPJ pracy kierownictwa Oddzialu II oraz pcrsonclu pla-

rowck wywiadowczvd. i informacyjnycl. zdola.no gromadzir wartosciowe

danc, obicktywnic przedstawiaja.ee sytnacfc w ZSRS oraz zapcwn.c korzy-

stua wspolpracc 7. wywiadami innycli pa list w pomimo zaktocon w ohcjalnycli

slosimkach polilvcznydi.

Podczas licznvdi konfcmicji miedzysztabowycli i biezstcrj wymiaiiy in-

Ibrmncji polski wvwiad dysponowal slosimkowo dobrym rozr-znaniem sytu-

arji wojskowcj, gospodarczej i politycznej w Zwiazku Sowicckim.

Wspolpraca z obrvmi slnzbami wywiadowczymi przynosila zroznico-

wanr koraysci. Pa list™ baUyckie, polozonc- najblizcj zachodnich okregow

wojskowych Arroii Czorwonej, obawialy si? agresji v.c strony ZSRS 1
cnetnie
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ntrzymywaly kontakty z Polska, wspierajac prare polskiogo wywiadu. Na
ogol lqjalnic wymienialy zdobywann infbrmacjc. Kontakty z Rumunia, po-

zornie poprawne, nie zawsze okazywaly sic. owornc. Znacznic nizsza jakosc

pracy wywiadu nimuriskicgo powodowala, ze wspolpraca z tym pai'istwem

miata najczijscicj jednokicrunkowy charaktcr. Z podobnych przyczyn nie-

wielkie korzysd przynosiiy kontakty z wywiadcm turcrkim. Jrdnakzc w tym

wypadku chodzilo rownicz o osia.gniecic celdw politycztiycli. pologajacych na

wspicraniu nicliow nicpodleglosciowycli na terenarfi potiidniowych Rosji.

Sposrod paiistw zactiodnicli stosunkowo najlepicj nkladala si? wspolpraca

7. wywiadcm franciiskim. Francuzi w innicjszyni slopniu byii w stame in-

formowac Oddziat II o potenrjalc wojskowym ZSRS, nal omiast lolcrowali

dzialalnosc polskich placowck na wlasnym terenie. co ulatwialo wykorzysty-

wanio w celarh wywiadowrzycli emigracji rosyjskicj. Kontakly z Anglikami

nic przynosiiy orzckiwanycli cfcklow pomitno pozorncj dioci do wspolpracy

zc strony wywiadu brylyjskicgo. Lcpiej nkladala si^ wspolpraca. z odleglaj

Japonic, ktcira posznkiwala iulbrmacji zardwiio v. (erenow azjatyckich, jak

i ciiropcjskicj czcsci Rosji.

Korzysd. jakic odnosil Oddzial II zc wspolpracy 7. innymi wywiadami,

niiaty raczej rltaraktcr polityrzny i prcstizowy niz itifonnacyjny. Ulatwialy

kontakty oficjalne i wspolprace; tnicdzysztabowa oraz uniozliwiaty prac?

polskidi placowck wywiadowczych.

Rcfcrat _\Vschdd". organizuja.cy wywiad ofeitsywny, podcjmowal row-/

nicz przcdsiewziexia zaczcpnc. polegajare na iijawnianiii clcmentow organi-l

suicyjnych wywiadti sowicckicgo. \

W konfrontacji z rozbudowanym wywiadcm wojskowym i politycznym

wsrhodnicgo sasiada trndno bylo uzyskac Icpsze rezultnty. pomimo to dziala-

nia kontrwywiadowczc prowadzonc wc wspolpracy 7. Wydziatcm Fib przyno-

siiy dose czesto sukecsy. Po rcorganizajui^^iMlLgMcr^
w driigicj polowie lal dwudzicstydi, zostalo znac/j^
nTrn"nspliacj^owio(:kfi. a liczba afcr kompromttujacycli naszc.pl,ac(Swfci Jvy-

\mlI0wcze~11lcgala. zinnjojsKcnJiu Ujawniaiio wypndki szpicgostwa na rzecz

ZSRS swiadczyly o masowym wykorzystywaniu do rclriw wywiadowczycli

czlonkdw organizacji wywrolowycli i antypaiistwowyrli. Wskazywaly row-

ni«v, n a utrzytnywauie sic. stalcgo zagrozenia ponetiarja. wywiadu sowicckicgo

w instytucjacli wojskowych i cywilnycli. Zc wzgledu na hrak danych o osia-

gnicdach strony przwiwnej nic niozna na obetnyiii otapic badaii ocenic,

kto w tcj walec osia.gtia.1 wie;kszc sukresy. Z tycli samycli powodow trudno

jest ocenic w polni czy wszyslkic prorcsy wyloczonc w latarh dwudzicstych,

a szczcgdlnic w iatarli trzydzicslycli w ZSRS osoltom oskarzonym o wspol-

pracc 7. polskini wywiadcm byly slingowane. Chor nic ulcga w^tpliwosci, \z

przewa/aja^ca wiQkszosc ludzi skazanycli i s)rarony<h. tub /.cstanycli do la-

grow, za rzekoma, dzialalnosc dla Oddzialn II — w istoric laktcj dziatalnosci

nic prowadzila.

tCfckty polskiego wywiadu prowadzonego przcciwko ZSRS byly znacziie,

jczcli nwzgl^drii si<; slosunkowo szrzuplc mozliwosri linansowc, jakimi dys-
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ponowal Oddzial H, i warunki panujace w t.ym paristwie. W dodatku ze

wzgledu na wzmozona. ochron^ tajcinnicy wojskowej, wprowadzona. w po-

lowic iat trzydziestych, coraz trudniej bylo iizyskac wartosciowe dane na

podstawie analizy oficjalnycli zrodel itifonnacji.

Placdwki Referatu „Wscbod" skuteczuic nadrabialy braki w organizo-

waniii wywiadu agentu rainego bardzo dobrym przygotowanicm oficerow wy-

wiadowczycli w zakrcsie ewidencyjitym. Swiadczyty o tym kolejne opracowa-

nia Biura Studiow, ktorc wykazywaly malejaca. liczb? bledow w przekazywa-

nycli inlbrmacjach. Ujawnianc rozbic7.no.sci byty korygowane przez kolejne

dane dostarczanc przez Refcrat „Wschod" i pozostate ogniwa H Oddzialu.

Roztiice w occnach powstajaeych okresowo w Refcracie ..Rosja" byly sto-

sunkowo nicwiclkie, a analizy sytuacji wojskowej, gospodarrzej i politycznej

w ZSRS pozwalaty sledzic tendencje rozwojowe sil zbrojnyrli, irh dysloka-

eje, uzbrojeriio, oc.eniac poziom wyszkolenia oraz akl-iialny slan gotowosci

bojowej.

W latacli 1935-1938 liczba i jakosc poglebionyrli analiz i opracowaii

powstajaeych w Wydzialc Studiow, na podstawie danycli przekazywanych

przez lleferat „Wscliod" i imie ogniwa wywiadu. ciaglc wzrastala. Od-

dzial II prawidlowo inlcrpretowal sytuacje panujaca. po drngiej stronie gra-

11 icy wschodnicj. W okresie czystek stalinowskicli w Armii Czerwonej for-

mulowano wywazonc oceny wskaznja.ee zarowno na oslabicnie potencjalu

mililarnego ZSRS, jak i mozliwosci jego odbudowy.

Wnikliwie obserwowa.no wspolpracc. wojskowa. i polilyczna. miexlzy Rosja.

Sowiccka^ a Niemcami. Wspolpraca o charakterze wojskowym byla bardziej

stabilna niz oficjalne kontakty polityczne micdzy obn paiislwami. Nalezy

sadzit:, iz najwieksza zashiga Oddzialu II bylo dose wczesne i przekonujace

wskazanie na III Rzeszc; jako paiistwo bardziej zagrazajace Polsce. Nie bylo

to jednak proste, poniewaz oba paristwa inlensywnie przygotowywaly sie. do

wojny, a ZSRS znanznic dluzej dysponowal wie.ks7.yn1 polenrjalcm militar-

ilym.
Wywiad polski wskazywal na ciHgly rozwoj lotnictwa. wojsk pancer-

nyrb i artylcrii oraz przeinyslu zbrojeniowego w obn zagrazajacym nam
pai'islwacli. Informowal o tajnycli doswiadczeniacli z bronia. pancerna; pro-

wadzotiych na poligonach. Wiadomosci z przebiegu mancwrow i cwiczen,

a zwlaszcza z wojny w Ifiszpanii, dostarrzane przez polski wywiad, wskazy-

waly na potrzebe. przewartosciowania przez izynniki wojskowe wizji przysziej

wojny. Zaniedbatiia w dziedzinic modernizacji armii i stworzenia nowocze-

snej doktryny wojenncj nie byly spowodowatie brakiem rozpoznania sytuacji

mililarncj przyszlycli przeciwnikow. leez w glownej inierze stanem gospo-

darrzym Polski. Jcdna •/, istotnyeli przyczyn zaniedbiit'i, kl.ore ujawnily sic.

podczas wojny obronnej, bylo nicdoceniaiiie pracy wywiadu. Zarowno szef

Oddzialu II, jak i szef Sztabn Gldwncgo \VP micli ogratiirzony wplyw na

oceny sytuacji i decyzje i)odcjmowaiie na najwyzszym szezeblu panstwowym.

Z wielkim tnidem przelaniywa.no poglady osob petniacycli kierownicze

fuukrje polityczne i wojskowe. ktore uporrzywie wskazywaly na, ich zda-
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nicm, wi?ksze zagrozenie plynace ze Wsdiodu, poniimo roraz lirznicjszydi

potwierdzonydi itilbrmacji o spodzicwanym alaku niemicckim. \V oslatnicli

tygodniadi przcd wybiidicin wojny jedyne rcalne nicbezpicrzeriNlwo upatry-

wano jcdnak na zadiodniej graiiicy. Oreny sytiiarji powstajare w Oddzialc

II na podstawic caloksztaltu rozpoznama, jak si? poznicj okazato byly slu-

sznc, jcdnak iiwzglgdniano je w zbyt malym stopntu bib odrzirrano, gdy nie

pokrywaly si? z oczckiwaniami przywodcow polityrznydi t wojskowych.

Nic oznacza to jcdnak, ze wiadomosci przekazywane przez Oddzial II

byly bagatelizowane. Zagrozcnie wojcnne oceniano rcalnie, ale ttwzgled-

niano rownicz rzeczywiste sily, jakimi dysponowalo VVojsko Polskie. Swiad-

czy o tym przcbicg gry wojetincj, jaka odbyla si? w Wyzszcj Szkolc Wojen-

nej w Warszawie w marru 1939 r. z udziatcm marszalka Kydza-Smigtcgo.

Ujawnity si? wowczas liczno braki materialnwe polskicgn wojska. Potencjal

Sil Zbrojuyrli w konfiontarji z kazdyin z przyszlydi agrosordw od dawna.

wypada) iiiekorzystnic i w zasadzie przesadzal o wynikn walki. Trudnicj

bylo occnic sytuacj? polityczna, Polski, zwlaszcza gwaratifjo sojusznikow,

\V tym wypadku Oddzial II nic stanaj na wysokosd zadatiia i nie dostarczyl

wiadomosd o rzerzywistych zamiaradi sztabit franrnskiego i angielskiego

w wypadku wybuclui wojny potsko-nicinierkicj.

Occniaja/' przyczyny za.skoczenia wrzcsiiiowF[. agrcsja. sowircka., nalezy

wiiia, obarczyr nic tylko kierownirlwo Heferatti ,,\Vsdtdd", klorc nic za-

pcwnilo odpowicdnicgo rozpoznania zagrozenia w okresic poprzcdzajucym

napasc ze strony Zwiazkn Sowicrkicgo. Calkowilc odiziiccnic przez osol)y

sprawnja.cc najwyzsze rimkrjc paiislwnwe. mozliwosci ndcrzcnia zc wsrhodu

jedynio tia podstawic przckonania o ntrzyitnija.cycli sic antagonizmadi mig-

dzy Nillerem i Stalincm byio w kou rroiitarji z wiadomnsdami dostarcza-

nynii przez polski wywiad niciiza.sadnionc. Nalezy podkrcslir, zc do winnycli

zaskoczenia wkroczenicm Aniiii Czcnvoncj 17 IX nalezy zalirzyc rowniez

wywiady amcrykariski i brytyjski, kldre znaly tresr tajnego protokoln paktu

Ribbcntrop-Molotow oraz wiedzialy o zadesniajarydi si? wczcsniej kontak-

tarli nieiniecko-sowierkidi i nie przekazaly tych wiadomosci polskiemu rza/

dowi.

Wplyw na przcbiog wojny obronnej mialo wielo czynnikow. Poininio to

w ocenach przyczyn klcski wrzesniowej, powstajarydi wkrolco po ewakua-

cji wladz cywiluycli i wojskowydi R.P do Rmmmii, domiiiowalo przekoiianie

o nicdostatcrznym rozpoznaniii zagrozenia zc strony Zwiazkn Sowieckiego.

W reznltacic wi?kszos<: ofirciow Rcfrrntn ..Wscliod" zostala nicbawem wy-

climinowana. z dzialalnosri wywiadowrzcj podejmowancj przez polski rzad

na cmigracji. Tylko niciirzni inicli szans? udowodnir. zc icli liiiiiej^tnosd nie

ustcpowaiy kwalifikacjom ofircrdw wywiadowczycli alianldw. Kilku oficerow

uczcstnicz^cycli wczcsniej w prowadzenin wywiadn przcciwko ZSRS znala-

zlo si? w r<;kacli sowicrkirh. I'odziclili oni losy innyrli osob zninordowanych

przez NKVVD w Katynin.
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Znl. nr s

Nasilenie korespondeiicji miedzy Rcferntem ,.Wschdd" a innyrni

komdrkami Oddzialu II i organami informacyjnymi w I kwartale 1039 r.

L.p. Koindrka organizacyjua Liczba korespondeiicji Liczba korespondencji

{instytucja) do Referaiii ,.W" z ReferaMi ,.W"

. 1. Referat „Rosja" - 165

2. Wydzial lib 66 93

3. Referat „Zachdd" - 2

4. Ekspozytnra nr 2 - 1

5. Placdwki wywiadowcse

na terenie ZSRS

162 59

6. Plac6wki tacznikowo-

-informacyjne

609 193

7. Agentiira „PieIgrzyin" 172 97

8. Ri'jzik; placdwki 11 25

9. MSZ 27

10. Konsulaty RP 30

11. KOP -15

12. Ekspozytnra nr 1

13. Ekspozytnra nr 5

14. Rdzne zrddla 23

15. SRI DOK V G

JG. SRI DOK V] 26

17. PO 1 60

IS. PO 2 9

19. SRI DOK X 5
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ZhI. nr G

Adresy organow sluiby wywiadowczej Szefostwa Wywiadii KOP

AH res na kopercie zewn^trznej Adrcs na kopercie wcwne|rznej

Dowddztwo KOP Warszawa Szcfoslwo Wywiadu KOP (Szef Wy w. KOP)

Warszawa — Chalubiriskiego 3b

DO War. Wilno Ekspozytiira Nr 1 Oddzialu II Szt. Ci.

— Wilno

Dowddztwo OK VI Ekspozytiira Nr 5 Oddzialu II Szt. CI.

— Lwdw

Baon KOP „Suwaiki" — Suwalki Placdwka Wywiadowcza KOP Nr 1

— Suwalki

Brygada KOP „Wilno" — Wilno Placowka Wywiadowcza KOP Nr 2

— Wilno

Pnlk KOP „Glebokie" — Gtcbokie Placowka Wywiadowcza KOP Nr 3

— Clltdiokie

Pnlk KOP „Wilejka" — Wilejka Placdwka Wywiadowcza KOP Nr 1

— Wilejka

Baon KOP „Stolpce" —- Stoljice Placowka Wywiadowcza KOP Nr 5

— Stotpce

1 11/84 pp — Lnniniec Placdwka Wywiadowcza KOP Nr 6

— Lnniniec

Pnlk KOP „Samy" — Samy Placowka Wywiadowcza KOP Nr 7

— Samy

13 DP — Rdwne Wolyriskie Placdwka Wywiadowcza KOP Nr 8

— Rdwne

Brygada KOP „Podole" — Czortkdw Placdwka Wywiadowcza KOP Nr 9

— Czortkdw

12 DP — Tarnopol Placdwka Wywiadowcza KOP Nr 10

— Tarnopol

Baon KOP „Iwieniec" — Iwiehiec Placdwka Wywiadowcza KOP Nr 11

— Iwieniec

Baon KOP „SIobddka" — Sloliddka Placdwka Wywiadowcza KOP Nr 12

— Stobddka

CSP KOP — Osowicc Olicer Eksponowaiiy CSP KOP
— Osowiec |
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Zal. nr 8
ORGANIZACJAWYWIADU NAROS*
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Zal. nr 9

Obsada etatowa na placowkar.h zagramcznych 1 lipca 1931 r

Etat Stanowisko Stopicti, nazwisko, hnie, Data rozpo-

czecia pracy

3 oficerow attache wojskowy

w Paryzu pptk dypl. Bleszczyriski Ferek 2 HI 1028

sztabowych pomocnik AW mjr dypl. Liibicnski Aleksander 15 XI 1027

pomocnik AW kpt. dypl. Jarzebiriski Kazimierz

oficer attache
1

wojskowy

w Berlinie pplk dypl. Morawski Witold 20 I 1928

sztabowy oficer przydzielony

do attache wojsko-

wego kpt. dypl. Osika Stefan 15 XI 1030

2 oficerow attache wojskowy

w Moskwie pplk dypl. Kowalewski Jan III 1 III 1929

sztabowych pomocnik AW mjr dypl. Bractawski Herman Jan

oficer mtodszy oficer przydzielony

do AW por. Jedynak Jozef 6 XII 1919

2 oficerow attache wojskowy

w Bukareszcie pplk dypl. Michalowski Roman 15 XI 1923

sztabowych pomocnik AW kpt. dypl. Czerwiriski Jan 2 Xt 1926

oficer sztabowy attache
1

wojskowy

w Pradze mjr dypl. Czerwinski Andrzej 4 11 1930

2 oficerow attache wojskowy

w Tokio mjr dypl. Raychinan-Floyar

Hcnryk 21 VIII 1928

sztabowych pomocnik AW kpt. dypl. Slosarczyk Antoni 26 III 1930

oficer sztabowy attache wojskowy

w Hclsingforsie kpt. dypl. Chodacki Marian 1 X 1924

oficer sztabowy attache wojskowy

w Rydze pplk dypl. Lioliiech Andrzej 16 V 1931

oficet mtodszy pomocnik AW kpt. Kwieciiiski Jozef 11 III 192i

oficer sztabowy attache wojskowy

w Belgradzie pplk dypl. Starzyriski Mieczyslaw 1 V 1929
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Znl. nr 10

Adresy organow shtzby wywiadowczej Szcfostwa Wywiadn KOP

A (I res na kopercie zewnc,lrznej

Dow6il7.two KOP Warszawa

DO War. Wilno

Dowddztwo OK VI

Baon KOP „Suwatki" — Suwatki

Brygada KOP „Wilno» — Wilno

Piilk KOP „Clel>okie" — Glcbokie

P., Ik KOP „Wilejka" — Wilejka

Baon KOP „Stolpce" — Stolpce

HI/84 pp — Luiiiniec

Putk KOP „Sarny" — Samy

13 DP — Rdwne Wolyiiskie

Brygada KOP „Podole" — Czortkdw

12 DP — Tarnopol

Baon KOP „Iwieniec" — Iwiciiiec

Baon KOP „Slol>6dka" — SJobdelka

CSP KOP — Osowiec

Ad res na kopercie wnwnr;trzncj

Szofbstwo Wywiadn KOP {Szcf Wyw. KOP)

Warszawa — Chalubiriskiego 3b

Ekspozytnra Nr 1 Oddziatn II Szt. Gt.

— Wilno

Ekspozylnra Nr 5 Oddzialn II Szt. Gl.

— Lwdw

Placdwka Wywiadowcza KOP Nr 1

— Snwalki

Placdwka Wywiadowcza KOP Nr 2

— Wilno

Placdwka Wywiadowcza KOP Nr 3

— Glcbokie

Placdwka Wywiadowcza KOP Nr i

— Wilejka

Placowka Wywiadowcza KOP Nr 5

— Stolpce

Placowka Wywiadowcza KOP Nr 6

— J,uniniec

Placowka Wywiadowcza KOP Nr 7

— Samy

Placdwka Wywiadowcza KOP Nr 8

— Rdwne

Placowka Wywiadowcza KOP Nr 9

— Czorlkdw

Placdwka Wywiadowcza KOP Nr 10

— Tarnopol

Placdwka Wywiadowcza KOP Nr 11

— Iwicniec

Placdwka Wywiadowcza KOP Nr 12

— Stobddka

Odcer Kksponowany CSP KOP
— Osowiec
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Zal. nr 13

SZTAB QtdWNV
ODDZlAt II

L -ll&../Il.Inf <J. ti 1'injs-jH.

9

W.m.w.. Mi l^.lute^O l« 3r.

"

;7 zaiqzku z za'.'artyin przaz Folsk? pBkteid o nia-

ajrasji - p*osze a stoisrdzenie v* pasie poyrauioznyu

jOHiaton ozj i jaki oddini ? k njnBii ton pak t na:

1/. "koiiisouol",

2/. J.iaszkaiioov; wsi i ffliast,

3/. ifuukojouaxjusaoa wytBzjoh i niissyuh n przouijKla

i instytuojacli paiia tnonycb,

4/. ©dlau spoisazaiistviB sgwisokio^o, hture uie. eprzj.

ja lZfl'Jov;! sowiau kismu,

5/. i.'a nojaUnych eiuiby czynnej. a » szcs^uluoiSoi

na -.vojskoajcb O'JPU. i "Po^ianotri adj",

G/. Jskia carz.-idseuia sl'o-Ja s-Jtiiui? traoj jujuli i ^j-

skoajoli a pa sis pogranicsnjii) poaosta.ialjijj pod

v.pljHau obecuyuli stosunkon polsko-sonieekich.

iiU&iyuji: 1&ZJ? Ji/VI/lU Il.i

jz9f li'ksuoz.iSr.l.jHi'O.
" " f.Lwiiu.

1 ha
Eier.3«io.ll«f.T/jvf.Uran.l,Oi'. . ./(A m '

Kinr il*f l<T> / ™ Q if T A UK /
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Znl. nr 14

Ocena
Matcriahi L. 7248/37/M z dnia 14 VII 1937 r.

Zrodlo — „NC-Xr

Material nasuwa nastgpujace uwagi:

1. Podane ciliary min morskich (30 kg, 50, i 7-5 kg) sa. stanowczo

za male, gdyz miny uzywane obeciiie w Z.S.R.R.. posiadaja. cigzar okolo

500-600 kg; mina o ciezarze 75 kg bylaby w stanie tylko lekko uszkodzic

nawct niewielki nowoczesny okret; mozliwc jest jednak, zc w danym wy-

padku chodzi nie o miny wlasciwe, lecz o bnmby glebinowe przeciwko !o-

dziom podwodnym, ew, male miny dla sirri oclironnycli przeciwko lodziom

podwodnym — nalezaloby ten punkt w przyszlosci wyjasnic.

2. Informacja o budowie dwoch panccrnikmv w Lciiingradzie jest dobra

co do samego faktu icli budowy. Sa. natomiast nastgpujace niejasnosci:

a. podany jest tonaz 36 000 t, gdy natomiast na podstawie umowy
angielsko-sowieckiej z r. 193(5, ZSKR inozo budowac okrety tej kategorii

o wypornosci maximum 35 000 t.

b. wg omawianego ziodla, pancorniki maja, bye uzbrojone w dziala

kal. 356 mm. Otdz w r. 1936 przedstawic iele ZSRR w ringu przcszlo czterccb

miesiccy walczyli z przedstawicielami Anglii, aby uzysknc prawo uzbrojenia

tycli okretow w dziala kal. '106 mm, na co ostatcczuie uzyskali zgode.; jest

wi<;c zastanawiajacy fakt rezygnacji z uzyskanrgo z takim trudem islotnego

przywileju uzbrojenia pancertiikow w dziala kal. 406 mm.
Z dnigiej strony, znauy jest fakt, ze ZSRR. nie posiadajnc mozliwosci wyrobu

dzial kal. 406 mm w krajn, zamicrzal zamowic je w Amerycc, czemu jednak

przeciwny jest rzad St. Zj. A. P.; dotydiczs nie wiadomo, czy zabiegi ZSRR
w Amcryce odniosiy poza.da.ny skul.ck. Stan za.s ]>rzemyslti w ZSRRpozwala
na wyrob dzial kal. 35G mm, wobec rzego mozliwe jest przypuszczeuie, ze

w przewidywaniu tnidnosd z wyrobcm dzial kal 100 mm, zaprojcklowane

zostalo ustawieiiie dzial kal. 356 nun, zwlaszrza, zc przy malo jeszcze za-

awansowanej budowie jest mozliwosc przcroluenia projektit, w razie gdyby

powstala mozliwosc ustawicnia dzial 406 mm.
c. Material nie nie mowi o budowie krazowmkow uzbrojonycli w dzia-

la kal. 180 mm — na podstawie angiclskn-sowieckiego traktalu morskiego

z r. 1936. Znany jest natomiast fakt. ze cztery kra.zowniki jnz sie. buduje

w stoczni Ordzonikidze. Mozliwe jest jednak, ze budowa icii wcliodzila

w plan r. 1936, ale w takim wypadku w planic na rok 1937 powiuien bye

uwzgle.dniony dalszy cia,g tej budowy.

d. IJudowa .lotniskowcow w 16 000 ton jest taktyrziiic logiczna —
nie ma natomiast narazie mozliwosci oreny wiarygodnosci informacji, gdyz

dotychczas o budowie tycli okrgtdw nie nie bylo ani w prasie, ani w innych

zrddlach.
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e. Informacje dotyczarc wyrol)ii torped i aparatow torpedowych sa.

prawclopodobne, brak danych dla icli sprawdzenia.

f. Informacje dotycza.cc budowy fodzi podwodnych znajduja, ogolnc

potwierdzenie w prasie i w infornwjach wywiadu obserwacyjncgo. Oma-

wiane zrodlo podaje, ze w Leniugradzie budiijc sie. osiem todzi i taka. sama.

liczbe. podaje wywiad obscrwacyjny. Natomiast omawiane zrodlo podaje,

ze wszystkie osiem budiijc si? w st.oczni Ordzonikidze, gdy na podstawie

wywiadu obserwacyjnego wynika, ze:

w stoczni Ordzonikidze budiijc sie. — 1

-"- „Sudomiech" -"- — 4

„Marti" .
-"- — 3

Razem: 8

g Material podaje informacje dotycza.ee budowy wiclkiej stoczni

w Arrhangiclskvi — jest to caikowicie zgodne, ogoinie, i w szczegdlach,

z informacja.. ])rasy sowieckiej.

Pozostale informacje sa, logiczue i nie posiadaja cechy prawdopodo-

bienstw, nie ma natomiast inozliwosci icli sprawdzenia, wobec braku in-

form acji z innycli zrodel.

. KIEnOWIK SAUCij^rfeLNEGp BEFERATU "H"

' B{^KEWIC2

MJr/^ypl.



Zftl. nr 15

Ctiaraktcrystyka sainolotow stiiajdnjfiryrli sic • majacych wejsc

na'iizbrojeiiic jcdnostck bojowyrli lotiiictwa ZSRS

Rodzaj Typ

sninolotu

Znloga SzybkoSc^

km/godz

Promieli

dzialnma

Bomb

w kK

Uzbrojenie

dzialka iv tys. km

Uwngi

Dombowe TB-3 7 220 700 2ono 1 5-e Wycofany

do jednostek

cl^zkie
spadocliro-

nowo-deaau-

TB-5

TB-6

7 250

350

BOO

1400?

2000

2000

1 5-6

5

lowych

Rzekomo

ma wejsc

nn ujtbrojenie

sn 3 10(1 600 000 5

Bombowe

lekkie

R.-5

R-6

ft-

2

2

3-4

2

2110

2«n

:ioo

400

400

4110

nnn

400

-

4

Wycofany

z jednostfk

SB

CKB 26

CKB 30

jak w U

t

oinbowyni * i^7.kim

Bwolucje

sninolotu SB

o wi<jkftzej

n04nose

i

i szybkoici

\V budowie,

innjri wejS<5

nn uzbrojenie

Szturmo-

R.Z

jak w otmctwi? 1lombowyin le-kkim Mnjq by£

wycoTane

z jednostek.

Vultee

V-USB

•j :tii0 900 3cm 6

4 pil.

2 ohs.

W budowie,

ma weji£

nn iiiibrojenie

Mytli-

wskie

1-15

1-16

I-16bis

1.17

1

1

1

1

3G0

410

450

43(1

300

300

34.r>

100

7

1

4

2 Rz^koino

ma wejii

nn uzfrrojenie

DI-6 2 350 .145 - - 3

Rozpo- R-5 jak iv lotnirtwn- Bhinbowym kkkini

»nawcae R-6

R-Z

| SB

1 1 1

jak w lotniriwie bombowym kkkim

1 1 1
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ZhI. nr 1C

ODDZlAt II

SZTABU GfcdWNECO
wvdz. ii. ntr . .w

ft

Ifouiaiw.- ...14- VIIt-.JM .™r.

Zmk pilnoici ...-!.',,' —

MATERJAfc«fr L. 72*6/37/1..
y v>

t „.y p»»»'*"> » »»«* •- Bel.-JR* "/*>

'

,w"" <i/-' i« ,lli'm

fa /kijr. «ef.

I. 2HODLO

»BC-I«"
!. NASZA OMNA IHODIA

Fewna>

J NASI* OC6NA MATtnJAlU

Pcsrsdnii

1 OCCHA KATEHJALU

4cwtnt. xtd.nL prodc wTftdr<>nM
x \ttlti ae.nif. wi|l, *ypi**i« I*

.dkrclUcK

4. UWA.OI HASH! PO OTBZyMAH.U occNy

IPZEDMIOTI MATEHJAtU

Finn produkcii natsr j»i6m wojennych na

tok 1937-n ZSllfi.

Dana dotjcznco produkcji:
minr aorBltich,
okr«t«iw i Jrodii podyiodnycii.

/2 «g*./

41 nt tcjntt irldl.t

,. U w b_r a. isi na mater ja

"
,rTr

biitflricif- lji~pr
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Zal. nr 17

^ ,?j.. joniu upoihoctii cauojiztob 1934

*=--9
Ji\t

>£
//TBSpxiana. rUaHa'i Baiaaap-MaiaaaKOJi BBC - HSA 3 aarycTa 1934.

v> ,/ 51,0 ciyaaBX pactata i acuiiiaaai
*

. j^ i at oOosHaiSHnxi

^"yooaiioo ofloaaaiaaae, opa-ia*. ocas ojwa to « noaoaaHae ea-
% K HOISTS OlJyCiOBJIBaBI pSCISI H«CKOJ«HI BTO SBTaaea, a aopuax iifl

'^
hoist* ooyeaoBJiBaeT pbbibt aDii»u*=»»» »*» »-• ------ :'iSn«»»n»
"aiaol a*«aa host ops area oa«B k to* h eayiafl piewta e •««*B™-
hbbiI fwaol a toa aa Oyit»ol, bo c pa»a^HB«ia w« paaHiix aotaiel as-

A9Koau«.
K.KOH.jiKjo cjyiaa aoiyiaotca cacTeaa chj otatBiBCKa

aeypaBBOBeaflBEix, pBBSOBBcie aoctaraeToa npaaoaaaaan cooweTctBy-

DK" Bn?oi
U
c"qIai'B»rOTaaa«. oape^cuBBHi u», OTcrynaeBte

ot aa«apKB9AaHaiix sap* aonyoaaaTca c ocoOoro paipsaoaaa.

{ 2. Onpoxaaaaaa paeiataai aaparpyjoi.

a aaaaai bopbbje jwaBaDtca npa onpejisaeaaa paewaoa njparpya-

» aa cSyiaa xi ae toimco sac a aasaaisaaa caaowia, so a pac Ty -

BM9
B
C
cootB"cTBaB c »?»« sea cmoJietH pastfata aa 13 rpynn. Kawaa

-Dvnaa aaesT ciofl rpajait oflpaaeaaHB* naparpywii * aasaeJCKCcTa ot

aro aaxcaut thioJ cKopocta ropjuoataimoro noasra, aa acxaoiaHaaii

I a II rpyaa oanoaatoa, a** «otovhj naparpyajta ""flapiBH.
Baaaiaaa a oapeaaaaaHO paetaiaoa napBrpyaKi aiMpyrai pacier-

ax ojy4aa» laeTsft a astaaait cauoiaTa yaaiaaa a cooTBarcTByDMi

j>»aei« aopH. utam j.

rpaiMHCKSe caHOISTB
pacapaaaaxnioa aa cieflynaaa rpynira no aasaaqflaaa i

30«iBony aacy caMoaeta:
rpynna BasaaieHiia B»e ar

HaocajtapcKae caaojeiu

*

a/ naccaxapcKia eaHoaara
6/ cnan.T?aaoooptana eauojiaTU

/aeaaBiCBVo ot bbcb/
nacca*ipcKB9 cayoJiBTB

Ao 2000
or ZOOO flO 4000

4000 ' 3000
* BO00 ' Z000O

cBirae 20 000

BoeHiae eaaojiaTii

PacapeAoaajwca aa ca«Ay»M9 rpyncH no iioaaraoay »eey

a^

s
V,

pyana Bee s xr
1 Ha orpaHBtsa

II Ha orpaaatea

II JO 3000
ir Ot 300O ao 5000
r 0» 5000 ao 12000
n Ot 12000 ao 2C000
yn CBifca 20000
71 Hi arpaaai9B
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Zal. «r 18

Charakterystyka samolotow znajdiijarydi si§ i tnajacych wejsc

na uzbrojenie jcdnostck bojowych lotnictwa ZSRS

Rodzaj Typ Zaloga Szybkoic Promipii Hainb Uzbrojenie Zasieg Uwagi

lotnictwn samolatu km/godz dzialnltia w kg. dzialka w tys. km

Bombowe TB-3 7 220 700 2000 I 5-6 Wycofany

do j^dnostek

cie^kie spadochro-

nowo-desan-

TB-S 7 250 800 2000 l 5-6 tewych

TB-6 7 350 1400? 2000 7 5 Rzekomo

ma WQ}&6

na uzbrojenie

SD 3 400 6no 600 - 6

Bombowe R.5 2 200 31)0 400 4 Wycofany

lekkie R-6 3-4 260 400 600 " 5 z jeditostek

R-2 2 250 400 100 - 4

sn jak w lotmctwk- bombowym ci^zkim

CKB 26 7 ? t •} 7 Bwohicjc

CKB 30 samolatu SB

o vr'\<ik*ZQJ

nosnosci

i szybkoSct

W budowie,

maja, wej££

na UKbrojenie

Sztitrmo- R.5 jak w lotnictwie bombowyin lekkim Nfajq bye

we R-Z wycofane

z jednostekn

Vultee 2 300 900 300 - 6 W budowie,

V-11SB 4 pil.

2 obs.

ma vrejii

na uzbrojenie

My^Ei- 1-15 1 360 250 1 00 ~ 4

wnkie 1-16 1 410 300 ? - 1

1-I6bi» 1 450 300 -7 -> ->

1-17 1 490 345 1 2 Rzekoino

ma weji<*

na uzbrojenie

DI-6 2 350 345 - - 3

Rozpo- R-5 jak w lotnictwie bombowym tekkini

znawcze R-6

R-Z

SD

1 1 I

jak w lotnictwie boinbowym lekkim

1 1 1
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Znl. nr 10
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Zal. ill' 20

:ifii)

24 - Wywiatl polski...



Zal. ur 21
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Zal. nr 22

j ."v fl j> t. u t i) n a ft :h '/

1

t.. di, 1CC/eo'o._

< T*t.KK«s Ma ;J3"JO?.

T.iri~>*r, 7WI.1

TrrrozH -.7ST?r:i3 plaku rcs;uKi'i7Ar:iA tjiadcmsci'-o utu,

I. Dla ^y^iaau i r ozpcznania startiaJB w pisr-

r>3zych iniach .vopy nastjpujaca gJov.me zscania:

a/ sfevisrdiic terrcin rozpoczscia alarnu w

nacgrafiicznych Bielkich jsdnaatkach ncla,

V okraslic rsjcrn itoncsntracji jsgo ail g£o;v-

nych oraz tscTiiny i o=ia ".arszu r;i alkich jsdnost^k npla

z rsjorvj konasntracji do grar.icy paristira,

c/ rozpoznac kiarunH udsrzcnja npla po prze-

kroszcriu granicyj j .

6/ kontroloTTac dalszo T/lado-rnissia, n;»I!dch

jedr.ss'.jj: transport. onanyeh : s^s^i kraju, tai co do rs-

jor.u syladov/ar.Ia, jax : r.asilsnia trancjia-titf.

II, rovyiazc zadania ::aja -j)i;r;a(;i

-a tirenis ^pla - nasz 7?y,:iad i lotnictrra,

na toreriie rlasnyu - 7/icikie jessostki asier.o:i<i,

lotni;tTO i ijrjiad.

III. Zadania szczsgoicas:
"

A. 'J-rjiai:

'

'\-l Jtv.i^rdzic ro:?ocz?ci3 iiarrau -j I.i 711.

.f.Krf/j'a.flcakiHw i ^.Si^pstav/ka/, oraz •J ICVII.K.3.,
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trzgl. 'J 9£.L.n. iv r..V/ir:nica rzcl. r.. FZo3kirdw.

2/ 3tf'ieriiic przybycie w ten ogolny rs-

jor. Ictsictna djrspssysyjnsso ansJi.

3/ iit-isrezic, czy 7II.K.U. podchodzi :~oi

eranic? v: cgslnyii. Msrunbj na.Jxjr.psl i ~i'j r.ie zcsta-

jii do te;*o rfjonu posciF.srifts 3,i 5.3.1:. z U.K.!:.,.

4/ Spra^ezic, czy T.K.K. i 95.7>.S. scia-

traja. si? co cbczaru FiosUiron, czy is obizaru Jtrno-

lir.c^; ::y ?.TMT. zo=iais podcUsiif-a " jsisn z tyoh

rejonor oraz, czy powttwa g>6cr.a osia ruohu tsgo

S0-ujonsr.ia jest Plaskiron - Fod«o>oczyska, vzgl.Jar-

-oliiice - rfusiatyn.

5/ Dokad przssuwi sif 2E.D.K.

6/ ;-.aez»rc-a6 ryJadotfar.ia v; rojonio Szape-

tomka - Utarokonstantynoc - FiDskirow. g\"

C,:
"

3, Latr.icwo. "v:!.'

Jsdna sskadra linicwa taza zasadrncaa - re-

jo^ MrzeSany-

^"is sskadry ton. na letniskash zasadni-

ezych v rejonie 'iloaov _i Lonaaterzyska.

1/ Sskadra l'iniovtt ?o usyskaniu zszaoleniana

przelot grar.icy r.a. ^ozorowac pojedynczyr.i lotami na (>u-

iych wysokoaciaah ogolny rejon granica paristra - Ksnie-

r.iec fcfiolski - Jai30lir.ee - rtoskirow - btarokonstan-

tyno* - Szapetowka oraz giebsze tyiy npla do ogoljiej

lir.ii 3»rdyezd:i - "Jinr.ica - Znerynka.

Zadanis:

- roz?a=r.ac rejon Uojicantrscji glomych Eii

:17'_>



- ."5

npla apcdziananej od rj.PJosk iron na pur-

noc,

- sprav.'dzic, czy r.is zostaje on przBSur.ipty

ku poludniowi na Jarnolir'ice,

- po rozpoznaniu gidwnago u^rupovrarria okro-

3lie 03le jgosunania sie z teijo rojonu do

granicy, kiadac szczwdlny racisk na sprair-

dzenie kicrunkdn dzialania gr^py Szepatdwka,

- ',7ya*;jii>Llic , czy r.id cdby-vaja sie '.vyiadowa-

nia na rokadzie 3erdyczdv/ - fcrynJia i kie-

runki ruchu vrojsk .r/lacuvraj.yc.i ?' tyn obsza^

- roapoznac na osiach Berdyczev; - atarckonoiaii-

tyndvr 7r;gl. BsrdyczoT/ - Fioskirsn czy nie zo-

staje rrarsaeci ;odciagar.y korpus rcto~..3ch,

2/ iiskacra ten. Zloczoti pracuja na korzysc zgru-

poirania 12_d.pt - granica po;ianiov;a Hi"zszai.y - Ska-

la t - rloskirov/,

rrc"aczic rocjoz^anig z c^oinej linii grari-

cy par.stw.vsj i daiyc krdtkir.i •.ypada.". do ustalonia

kierunkdc donarssa z rsjor.u i-'losk.rdw - itarokcn3tan"

tynd'j. I-

3/ Sakaiira to'». ".oiVaa-erzyska pracuje na ko-

rzyic Ucy Grupy Cperacyjnsj 3uszacz - tjranica pdlno-

cna, jak granica po>ucr.:oTia eskadry Zioczd'.v.

Spoadb dziaiania ten sa,-;.

Olovme zacar.i-i rczpazKanis osi Jar~ol-..ic3-

Huaiatyn - Kopyczyrice oraz oai KiT.ienisc r'odolski -

akaia - 'Jzor-ukcvj.
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Spraidzio ila 'jiolkich jeir.oatsSj na'tycb o-

aiach ei? posuwa.

IV. Rozpoznenie nazier.ne aapamione przez

-Jislkie jednoatki oslonooe * ich pasia diialania na

otszarze .T-iedzy Zbruczen a Ssretsn midl'JB "rfytycznych

nydanyoh dla wielkich jsdr.cotek. .'";'
, '.^

f-vJ ,.
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v

1 J iot. 9. e

IKiPiKTCR ARL1I

^J
Gensrai-dyi'iipy



Zal. nr 23

ORGANIZACJAKORPUSU STRZELECKIEGO

ARM. SOW.
Stan licibowv:

ludzl -48.000

konl- 22.000

Hb - 30.000
gartacze - 750
Y.K.M - 900
C.K.M • 5BO
Dzlalfca

(37 tub 45 mm -150
Dziata

Iekki«78i122mm-144
Dzlala

cjftkie107MS2mm-27
Pane-?
Samoloty - 10

D-wo Okr. Wojsk,

izenizlabu

Baon Baon
t^cznoSd Saper.

Dca Korp. Sbzaf. ffl@D

Po.iiK.p-ey

do SpffrMpoH. „
^jjl Szef zaop.

S»l Sanh. Sz< Iw*L

I K.*fm

Oddz.
Poll 11

Mai Sm. Oziai. wrt

a
Tryiwotl PiokuralM

UofsK.

DYW1ZJESTF!ELECKIE<2

s Es*. Zinjowa

) d-ca eskadry

KLU CZE

I 1

~r -r ~r

T srt. kwp.

E



BIBLIOGR.AFIA

1 . MATER IA LY A RCJIIWA LNE

CENTRALNE ARCIIIWUM MINISTERSTWA SPRAW WEWNF/TRZ-
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Slcrcni, 155

Stern, 316

Stimics llngon, 312

Stpiczyriski Alcksauder, 51, 123, 127, 202
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Pulkownik dypl. Tadeusz Pelczyriski,

Oddzialu II Sztabu GMwncgo WP
szef Pulkownik dypl. Jozef Smoleiiski, ostalni szef

Oddzialu II Sztabu Ghiwnego WP

Major dypl. Tadeusz Skinder, szef Wywiadu
Korpusu Oehrony Pogranicza, szef Wydziahi Ha
Oddzialu II Sztabu GMwnego WP

Podpulkownik dypl. Stefan Mayer, dlugoletni

szef Wydzialu Wywiadowezego Oddzialu II

Szlabu Glownego WP



Putkownik dypl. Wilhelm Heinrich, szef Kapitan Jerzy Niezbrzycki, szef Referatu

Wydziatu Ha Oddziaiu II Szlabu GI6wnego WP ,.Wsch6d" Wydziatu Wywiadowczego

Major Michal Talikowski, szef Referatu „B-1"

(„Wschod")

Major Aleksander Niedzinski, szef Referatu

„Wsch6d"



Kapitan dypi. Wincenty Bakiewicz, szef Samo- Major dypl. Stanislaw Gano, szef Referatu

dzielnego Rcferatu „Rosja" Wydziahi Sludi6w „Wsch6d", attache wqjskowy w HeJsinkach

Schema! organizacyjny Biura Ewidencyjnego (Wydziat Sludiow)

Oddzialu II Sztabu G16wnego WP



Dossier agenta Heferatu „Wsch6d" Janusza Ponomarowa ps. „Sam-

son Jeflmowicz"



Zobowiazanie agenla Janusza Ponomarowa do wspfilpracy

z Oddzialem II Sitabu Gt6wnego WP



Sowieckie banknoty pieciorublowe o jednakowym numerze i serii, drukowanc w okresie inilacji

(listopad 1930 r.)



2M5-S*J£r— SiSKyr-*—

Porucznik Mikotaj Tdatycki, kierownik platfwki Podpulkownik Je™ rrnw v „•
„Hamol" w Teheranie

uapuucawmic Jerzy Grobicki, taerownik
Dlae6wki „Nabuchodonozor" w Teheranie

2ft- Wywind pidati,..



Potucznik rez. J6zef Jedynak, kierownik placdwki Porucznik Jerzy Niezbrzycki, kierownik placowki

„Kjd" w Moskwie ,.0-2" w Kijowie

Major Frartciszek Tomczuk, kierownik placdwki Pulkownik Czeslaw Pawtowicz, kierownik

„Nord" w Rydze plac6wki „Mandaryn" w Harbinie



Rolmistrz Michat Balinski kierownik p!ac6wki

„Lecomte" w Paiyiu

Fotografia wywiadowcza budowy hull montuzowej czolgiSw w Czugujenie (maj 1934 r)
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Fotografia wywiadowcza hangarfiw na lotnisku w Czugujenie (maj 1934 r.)

•:«v is-

Taczanki pulku kawalcrii OOPU podczas defilady w Charkowie (1929 r.)



Amflbie dcmonstrowune po raz picrwszy na defiladzie w Charkowie {1929 r.)

JW
Pulkownik dypl. Romuald Wolikowskt, pierws?.y

attach^ wojskowy RP w Moskwie



Pulkownik dypl. Slefan Brzeszczynski, ostatni

attache wojskowy RP w Moskwie

Major dypl. Stanistaw Maleci/iski, pomocnik
attach^ wojskowego RP w Moskwie w 1939 r.



Putkownik dypl. Leon Mitkiewicz, attache

wojskowy RP w Kownte

Kapitan Stanistaw Karnibad, oficer Wydziahl II b

(kontrwywiad) Oddziahi II



Kapitan Jerzy Fiyzendorff, oficer Szefostwa

Wywiadu KOP

Major Rafat Protassowicki, oficer wywiadowczy

Referatu „Wsch6d"



Kapilan dypl. Janusz Czerwenka, oficer Samo- Major Feliks Ankerstein, oficer Ekspozytury

dziclnego Referalu „Rosja
" <* 2 Oddzialu II Sztabu Ot6wnego WP

Major Tadeusz Nowifiski, oficer wywiadowczy

Referatu „Wsch6d"



Edward Niedzwiecki podczas misji wywiadow- Lucjan Donner, wywiadowca Referatu

czcj w Kijowie „Wsch<5d"

Podpulkownik dypl. Ludwik Lepiarz, zdemasko-

wany jako agent wywjadu sowieckiego


